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Наведено теоретичні підходи та рез льтати
досліджень з оптимізації основних лано
системі землеробства зони Полісся. Ви ладено

заходи з підвищення прод тивності
землеробства в мовах рин ової е ономі и
в цьом ре іоні.

Полісся характеризується атлантико-конти-
нентальним кліматом з теплим і вологим літом,
помірно м’якою зимою із середньою температу-
рою січня 4—7оС, висотою снігового покриву в се-
редньому 15—35 см. Глибина промерзання ґрун-
ту — 40—50 см. Такі умови холодного періоду
сприяють добрій перезимівлі озимих зернових і
багаторічних трав. Теплий період середньої три-
валості — 140—160 днів. Характерною особли-
вістю поліської зони є тотожність співвідношен-
ня тепла і вологи протягом як 1-ї так і 2-ї його ча-
стин (ГТК за Селяниновим становить 1,1—1,5).
Неоднорідність геоморфологічної будови ґрунто-
утворювальних порід і клімату зони сприяє мін-
ливості цих умов на порівняно невеликій відстані,
наслідком чого є складність і строкатість ґрун-
тового покриву зони, представленого на орних
землях дерновими опідзоленими піщаними, зв’яз-
но-піщаними і легкосуглинковими дерново-під-
золистими супіщаними і легкосуглинковими, дер-
новими опідзоленими карбонатними та органо-
генними ґрунтами, що визначає природу та
ефективну їх родючість і є основою розроблен-
ня зональної системи землеробства [1, 3].
Достатня забезпеченість зони теплом і воло-

гою, наявність значної площі природних кормових
угідь зумовлюють сприятливість території Поліс-

ся для розвитку тваринництва, що і відобрази-
лось у Концепції розвитку м’ясного скотарства в
Україні. Тому відповідно до ґрунтово-екологічних
умов і параметрів агропотенціалів основних сіль-
ськогосподарських угідь Полісся відносять до
зони спеціалізації зернофуражно-картопляно-льоно-
і кормовиробництва на інтенсивній основі [4].
Гумідна зона, до якої належить Полісся за

ґрунтово-кліматичним потенціалом, сприятлива для
успішного ведення сільськогосподарського ви-
робництва, але є комплекс факторів, які підвищу-
ють ризики втрат урожаю сільськогосподарських
культур і знижують результативність агропромис-
лового виробництва. Це, передусім, близьке за-
лягання до поверхні ґрунтових вод, що супровод-
жується періодичним перезволоженням, наяв-
ність різних ґрунтоутворювальних порід, значна
строкатість ґрунтового покриву за гранулометрич-
ним складом, водно-фізичними та агрохімічними
показниками. Все це має певний вплив на фор-
мування економічного потенціалу агроформу-
вань, їхній соціальний розвиток залежно від спе-
ціалізації сільськогосподарського виробництва.
Земельний фонд Полісся становить 11,2 млн га,

у тому числі сільськогосподарських угідь — 5,9 млн
га, з них ріллі — 3,9 млн га, де проведено осу-
шування земель на площі 1,491 млн га. Із загаль-
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ного меліоративного фонду проведено осушен-
ня 61% площі. На Поліссі 55% осушених земель
мають двостороннє регулювання водно-повітря-
ного режиму, а на 60% осушених площ закладено
гончарний дренаж. Саме осушення забезпечило
інтенсифікацію сільськогосподарського вироб-
ництва в умовах Полісся. Так, станом на 1990 р.
у регіоні вироблялося 92% льону-довгунця, 50 —
хмелю, 40 — картоплі, до 25 — плодів і овочів,
майже 20% зерна від загальнодержавного обся-
гу виробництва. За останні 15 років унаслідок
різних причин площа осушуваних земель у регі-
оні зменшилась на 443,9 тис. га (табл. 1). Най-
більше зменшилось площ у Рівненській — 136,4
тис. га, Волинській — 92,6, Львівській — 61,2,
Чернігівській 45 та Житомирській — 42,8 тис. га
областях. Ефективність використання осушува-
них земель зменшилась удвічі. Це відбулося че-
рез несприятливу цінову ситуацію на ринку, від-
сутність ефективного економічного механізму
підтримки товаровиробника, погіршення технічно-
го стану, цілісності використання осушуваних сис-
тем, істотне зменшення кількості унесених доб-
рив. За проведеною інвентаризацією осушуваних
систем установлено, що необхідно підвищити
їхній технічний рівень. Так, відповідні роботи з
реконструкції та відновлення слід провести на
площі 196,9 тис. га. Найбільший обсяг цих заходів
припадає на Волинську — 51,7, Рівненську — 71,
Чернігівську — 51, Житомирську — 38,3 області.
Ці заходи необхідно проводити, передусім, на
ґрунтах із середнім та високим рівнями родючості.
Реформування сільськогосподарської галузі та

відсутність стратегії розвитку тваринництва і зем-
леробства призвело до повного їх занепаду. По-
голів’я великої рогатої худоби за період 2003—
2007 рр. у зоні Полісся скоротилося на 480 тис.
гол. (27,8%), у т.ч. корів — 355 тис. гол., поголів’я
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свиней — на 387 тис. гол. (21,6%). Нині ці про-
цеси не зупиняються. У зв’язку з цим відбулися
істотні зміни в структурі посівних площ. Проведе-
ний аналіз таких змін по Житомирській області
засвідчив, що в 1990 р. зернові культури в струк-
турі посівів займали 41,3%, 2009 р. — в усіх ка-
тегоріях господарств цей показник зріс до 53%,
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах —
63,8%. Такі зміни відбулися через різке скорочен-
ня посівів картоплі з 85,9 до 2,9 тис. га; льону-
довгунця — з 39,2 до 2,3; цукрових буряків — із
50,1 до 9,5, зернобобових культур — із 33 до
3,9 тис. га. Відзначено також скорочення посівних
площ під багаторічними бобовими травами, що
безпосередньо пов’язано зі зменшенням пого-
лів’я тварин. Виробництво валової продукції на
100 га сільськогосподарських угідь в області в
2009 р. порівняно з 1990 р. зменшилось більше
ніж утричі.
У зв’язку з цим відбулося порушення засад

ефективного землекористування через зміни кон-
турів, параметрів і масштабів земельних і май-
нових комплексів виробничо-господарських струк-
тур. Під впливом зазначених економічно-орга-
нізаційних чинників істотно порушились
налагоджені системи ведення рільництва: ефек-
тивне землекористування, структура посівних
площ, рекомендовані технологічні процеси, особ-
ливо науково обґрунтоване розміщення культур
у сівозмінах, раціональні системи удобрення.

 Вирішувати ці проблеми можна на засадах
адаптивно-ландшафтної системи землеробства,
яка забезпечує створення екологічно адаптова-
ної організації землекористування залежно від
конкретних умов окремого земельного масиву,
економічної спроможності господарства та рин-
ку сільськогосподарської продукції.
Досить важливою складовою оптимізації зем-

Україна 2135,0 2121,8 1457,0 –577,0 –444,4 –233,5

Полісся 1491,4 1481,0 979,7 –443,9 –337,1 –196,3

Волинська 244,2 244,1 119,0 –92,6 –76,5 –17,2

Житомирська 321,7 320,9 256,1 –42,8 –18,2 –22,2

Закарпатська 106,5 105,3 79,6 –21,3 –16,5 –8,0

Івано-Франківська 97,6 97,6 78,3 –44,6 –44,3 –44,1

Львівська 325,2 324,6 245,3 –61,2 –51,3 –42,2

Рівненська 175,8 168,9 108,3 –136,4 –101,9 –52,5

Чернігівська 220,4 219,6 93,1 –45,0 –28,4 –10,1

* За даними Держкомзему України

1. Динамі а ос шених земель на Поліссі, тис. а*

Область

Наявність
осушених земель на 01.01.2008 р.

з них рілліусього

Зміни за період
з 01.01.1996 р. по 01.01.2008 р.

усього
земель у тому числі с.-г. угідьусього

земель
з них рілліусього

у тому числі с.-г. угідь за весь період



7Вісник аграрної наукилютий 2011 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Наукові підходи до оптимізації провідних
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леробства є дотримання нормативів оптимально-
го співвідношення культур у сівозмінах, затверд-
жених Постановою № 164 Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11.02.2010 р. Для її успішного виконан-
ня та постійного контролю на виробництві слід
запровадити розрахунковий норматив екологічно
оптимальної площі посіву.
Попит ринку на окремі види сільськогоспо-

дарської продукції спонукає виробників форму-
вати відповідну пропозицію, що в кінцевому ре-
зультаті впливає на структуру посівів у цілому та
кожного господарства зокрема. Реалізувати її
можливо в різноротаційних сівозмінах, які мають
велике значення для збереження родючості, охо-
рони ґрунтів та підвищення продуктивності зем-
леробства в зоні Полісся. Інститутом сільського
господарства Полісся НААН розроблено різно-
ротаційні сівозміни, де враховано характер ґрун-
тового покриву, спеціалізацію виробництва та на-
явність тваринництва в господарстві [3]. За від-
сутністю останнього, тобто дефіциту гною,
рекомендовано так будувати сівозміни, щоб за-
безпечити зрівноважений баланс гумусу. Для
цього обов’язково вводять багаторічні бобові тра-
ви, зокрема конюшину гібридну, заорюють піс-
ляжнивні рештки та солому. Великим господар-
ствам з розвиненим тваринництвом рекомендо-
вано впроваджувати 5—8-пільні сівозміни, які
забезпечують кращу маневреність у розміщенні
культур з урахуванням їхніх біологічних власти-
востей та ґрунтово-ландшафтних чинників, які
сприяють збереженню і розширеному відтворен-
ню родючості ґрунтів.
У господарствах із вузькою спеціалізацією ви-

робництва виникає потреба у впровадженні ко-
роткоротаційних динамічних 3—4-пільних сіво-
змін, насичених зерновими культурами до 45—
50%, що забезпечує їхню продуктивність на рівні
55—60 ц/га зернових одиниць.
Наступною ланкою оптимізації землеробства

є система обробітку ґрунту, яка значною мірою
визначає структуру витрат матеріалів, енергії,
часу та коштів. На її формування значний вплив
мають не лише ґрунтово-кліматичні умови, а й
соціально-економічні чинники.
Нині в АПК відбуваються процеси концентрації

товарного виробництва в потужних господарсь-
ких структурах, аграрно-промислових холдингах.
Лише в Житомирській області в їхньому користу-
ванні знаходиться понад 300 тис. га ріллі. Зазна-
чені процеси формують системноутворюючі чин-
ники, які визначають напрями розвитку аграрних
технологій, зокрема систем обробітку ґрунту, го-
ловним чином його мінімалізації.
Для великих підприємств, що спеціалізуються

переважно на виробництві зерна, запропонова-
но систему мінімального обробітку ґрунту, вклю-
чаючи технології прямої сівби та no-till системи.
Для господарств з дрібноконтурними полями

розроблено зональну систему диференційова-
ного ґрунтозахисного обробітку ґрунту, яка ра-
ціонально поєднує в сівозміні різноглибинну

оранку, безполицевий обробіток плоскорізними і
поверхневий — дисковими знаряддями. Така сис-
тема обробітку дає змогу підвищити протиде-
фляційну стійкість ґрунту в 5—15 разів, продук-
тивність праці — 1,5—2 рази, зменшити витрати
пально-мастильних матеріалів на 15—17% без
істотного зниження продуктивності сільськогоспо-
дарських культур.
Разом із ННЦ «Інститут землеробства НААН»

опрацьовано теорію і практику двофазового об-
робітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту
під ярі зернові, зернобобові культури та їх суміш-
ки. За такого способу обробітку ґрунту забур’я-
неність посівів вівса зменшується в 3—8 разів. У
результаті значного зниження конкуренції з боку
бур’янів і поліпшення фізичних умов росту та роз-
витку рослин вівса врожайність зерна зростає на
5—14, соломи —12—27% порівняно з традицій-
ною технологією обробітку ґрунту.
Одним із негативних наслідків земельної ре-

форми в Україні, окрім погіршення ефективності
землекористування та порушення структури по-
сівних площ, є недотримання системи удобрен-
ня, що призводить до зниження родючості ґрун-
тів, дестабілізації екологічної рівноваги в агроланд-
шафтах та низької продуктивності агроценозу.
Так, порівняно з 1990 р. рівень унесення міне-
ральних добрив різко зменшився: з 149 до 56 кг/га
д.р. NPK, гною — з 8,6 до 1 т/га сівозмінної площі,
що призвело до додаткової мінералізації орга-
нічної речовини ґрунту, зокрема гумусу, запаси
якого в кореневмісному шарі дерново-підзолис-
того ґрунту становлять 50—60 т/га проти 250—
300 т/га в чорноземах типових. Баланс основних
елементів живлення рослин також залишається
від’ємним.
Результати досліджень у тривалому стаціо-

нарному досліді показали, що за 3 ротації 9-піль-
ної сівозміни вміст гумусу на неудобреному фоні
знизився з 1,02 на початку І до 0,91% — напри-
кінці ІІІ ротації [3]. При застосуванні гною 7,8 т/га
та мінеральних добрив у дозі N57P63K73 на 1 га
сівозмінної площі досягається бездефіцитний
баланс гумусу з чітко вираженою тенденцією до
позитивного. Аналогічна закономірність спостері-
гається в балансі рухомого фосфору та обмінно-
го калію.
Проте останнім часом у системі удобрення

спостерігається диспропорція між основними еле-
ментами живлення. Якщо в 1990 р. на 1 га ріллі
вносили N90P70K90, то 2009 р. — N30Р12К14 кг д.р.
Забезпеченість ґрунтів основними елементами
живлення за такої кількості внесених добрив за-
лишається невисокою.
Уперше в Україні при використанні лізиметрич-

ного методу здійснено широкий цикл досліджень,
отримано нові уявлення щодо трансформації каль-
цію, магнію, калію, азоту та вертикальної міграції
радіонуклідів у мінеральних ґрунтах, що стало
науковою базою для подальшого вивчення кру-
гообігу та розрахунку балансу поживних речовин
для покриття їх повернення в ґрунт у системі
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сівозміни як основи регулювання родючості ґрун-
ту. Крім того, на балансово-лізиметричній станції
у довгострокових стаціонарних дослідах установ-
лено оптимальні параметри запасів продуктивної
вологи в орному шарі ґрунту для ріпаку озимого
та ярого, пелюшки (гороху польового), багаторіч-
них трав (конюшини лучної, люцерни синьогіб-
ридної), жита озимого, за яких формується най-
вища продуктивність зазначених культур.
Через різке зменшення виробництва гною унас-

лідок скорочення поголів’я худоби та диспаритету
цін на мінеральні добрива і сільськогосподарсь-
ку продукцію широке застосування загальноприй-
нятої органо-мінеральної системи удобрення
стає неможливим. За таких умов першочергово-
го значення набуває проблема розробки збалан-
сованих систем удобрення культур у сівозмінах
за рахунок застосування нетрадиційних видів
органічних добрив, побічної продукції та викори-
стання біологічного азоту.
Розроблено органо-мінеральну систему удоб-

рення, де альтернативою традиційним органіч-
ним добривам (гній, торф) є побічна продукція
рослинництва, сидеральні культури (люпин, пе-
люшка, серадела, редька олійна), які поєднують
їх з унесенням мінеральних добрив. Запропоно-
вану систему удобрення, яка забезпечує продук-
тивність культур у сівозміні на рівні з традицій-
ною, апробовано та рекомендовано для впровад-
ження.
З метою збільшення продуктивності ґрунтів

необхідне проведення періодичної хімічної меліо-
рації, обсяги якої нині зменшились у 10—15 разів
порівняно з 1990 р. Невиконання цього агрохі-
мічного заходу призводить до щорічних втрат
урожаю більше 60 тис. т умовного зерна лише в
Житомирській області.
У Житомирській області відкрито Білокоро-

вицьке родовище мергелястих вапняків, запаси
яких становлять 58 млн т, і своєю якістю вони не
поступаються вапнякам Роздольського родови-
ща. Такої кількості місцевої сировини достатньо
для проведення вапнування на значну перспек-
тиву в областях Полісся. На жаль, через від-
сутність державної підтримки та недостатньої
кількості обігових коштів у господарствах родови-
ще використовують неефективно. Застосування
місцевих вапняків дало б можливість зменшити
в 2—2,5 раза витрати на транспортування та за-
безпечило б додаткове отримання 3—5 ц зерно-
вих одиниць з 1 га.
Під кормовим клином у зоні Полісся знахо-

диться майже 1,7 млн га, природних кормових
угідь — 1,44 млн га, в тому числі сіножатей — 701
та пасовищ — 739 тис. га. Галузь кормовироб-
ництва в зоні має відігравати провідну роль і ви-
рішувати проблему забезпечення тваринництва
дешевим кормом, збалансованим за основними
показниками якості.
Для великої рогатої худоби м’ясного напряму

вдосконалено пасовищний конвеєр, здатний без-
дефіцитно забезпечувати повноцінними зелени-

ми кормами впродовж 220 днів. За рахунок уве-
дення в конвеєр серадели посівної продуктив-
ність з 1 га у кормових одиницях збільшується
вдвічі. Для польового кормовиробництва розроб-
лено нові сортові технології вирощування на зе-
лений корм і зернофураж гороху польового (пе-
люшки) та люпину вузьколистого. Вдосконалена
технологія забезпечує стабільну продуктивність
та якість корму нових сортів люпину вузьколисто-
го та пелюшки на рівні 30—47 т/га зеленої маси —
2,5—4 т/га зернофуражу, 3,2—5,7 т/га к.од., 0,3—
0,9 т/га перетравного протеїну.
В Інституті створено і знаходиться в Держсор-

товипробуванні 2 сорти люпину вузьколистого
Переможець і Грозинський 9, які на відміну від
люпину жовтого не уражуються антракнозом.
За результатами багаторічних досліджень роз-

роблено нові та вдосконалено існуючі технології
вирощування зернових і зернобобових культур
нового покоління, адаптованих до ґрунтово-кліма-
тичних умов зони Полісся, що забезпечують стій-
кість рослин проти несприятливих умов вегетації,
зростання врожайності та поліпшення якості зер-
на. При цьому пріоритетне значення надається
виробництву жита озимого, вівса, люпину вузь-
колистого та пелюшки. Енергоощадні технології
вирощування цих культур упроваджуються в аг-
роформуваннях різних форм власності на площі
220—250 тис. га щороку.
Зважаючи на складний фітосанітарний стан

на полях поліської зони, що створився внаслі-
док порушення структури посівних площ, різкого
зменшення обсягів застосування хімічних засо-
бів захисту посівів зернових культур від бур’янів,
виробництву запропоновано ряд агротехнічних
заходів, включених у «Науково-практичні ре-
комендації з питань контролю шкодочинності
бур’янів у агроценозах Житомирської області».
Так, дотримання оптимальних строків сівби ози-
мих і ярих зернових культур дає змогу знизити за-
бур’яненість посівів на 15—20%, а за рахунок
післяжнивних і поукісних посівів редьки олій-
ної, гірчиці білої, пелюшко-вівсяної сумішки —
35—40%.
Ведення сільськогосподарського виробництва

у зоні Полісся ускладнює радіаційне забруднен-
ня земель унаслідок аварії на ЧАЕС. Площа за-
бруднених сільськогосподарських угідь 137Сs від
0,1 до 15 Кі/км2 і вище становить 4,6 млн га. Че-
рез високий рівень забруднення виведено з обі-
гу 180 тис. га сільськогосподарських угідь. Це зу-
мовлює необхідність запровадження комплексу
прийомів меліоративного й адаптивно-ландшаф-
тного землеробства в технологіях вирощування
сільськогосподарських культур.
На жаль, після 24 років з дня аварії екологіч-

на ситуація не поліпшується, а погіршується че-
рез ряд соціально-економічних проблем: призу-
пинено фінансування  державних програм «Ра-
діологічного захисту населення та екологічного
оздоровлення території, що зазнала радіоак-
тивного забруднення»; повністю призупинено
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вапнування ґрунтів і внесення фосфорних та
калійних добрив.
У результаті радіаційного забруднення в регіо-

ні Полісся частка всього забрудненого молока
понад 100 Бк/л становить 3,8%, а м’яса яловичини
— з 93,4—98,9% до 200 Бк/кг — 0,9—2,8% та біль-
ше 200 Бк/кг — 0,4—3,3% досліджуваних зразків.
На основі тривалих досліджень Інститутом

розроблено «Рекомендації з ведення сільськогос-
подарського виробництва на забруднених зем-
лях», де реалізуються заходи для приватних,

фермерських та господарств з невеликою пло-
щею земельних угідь. Розроблено методологію
адаптивно-ландшафтної системи землеробства
для території, забрудненої радіонуклідами, яка
рекомендована для господарств з площею
більше 1000 га.
При внесенні вапнякових матеріалів, підви-

щенні доз фосфорно-калійних добрив та засто-
суванні оптимальних норм органічних добрив
забрудненість сільськогосподарської продукції
знижується в 1,5—4 рази (табл. 2).

Вапнування, 4—6 т/га 1,5—3,0 1,5—2,0 1,5—2,6 –

Гній, 50 т/га 1,5—3,0 – 1,2—1,5 –

Вапнування + гній + NРК 2,5—4,0 – 1,5—1,8 –

Унесення NРК в оптимальних співвідношеннях 1,5—2,0 1,5—3,0 0,8—1,2 –

Цеоліти 1,5—2,5 – 1,5—1,8 –

Дискування 1,5—1,7 2,0—4,0 1,3—2,2 3,2—3,6

Оранка, 20—22 см 2,5—3,0 3,0—4,0 2,0—4,8 5,0—7,0

Поліпшення луків та пасовищ:

  поверхневе 2,0—3,0 2,0—14 2,0—2,5 3,0—5,0

  корінне 1,5—9,0 4,0—16 1,5—3,5 3,0—5,3

2. Вплив онтрзаходів на зменшення забр дненості рослинниць ої прод ції радіон лідами

ҐрунтКонтрзаходи

137Сs 90Sr

мінеральний органогенний мінеральний органогенний

Оптимізація провідних ланок АПВ регіону
Полісся має здійснюватися за рахунок:
адаптивно-ландшафтної системи земле-

робства, яка забезпечує створення екологіч-
но адаптивної організації землекористування
залежно від конкретних умов окремого зе-
мельного масиву, економічної спроможності
господарства та ринку сільськогосподарської
продукції;
реорганізації структури посівних площ, за-

провадження та освоєння екологічно збалан-
сованих сівозмін, які забезпечують кращу ма-
невреність у розміщенні культур з урахуван-
ням ґрунтово-ландшафтних чинників, повніше
використання біокліматичного потенціалу
місцевості, сприяють збереженню та відтво-

ренню родючості ґрунтів;
упровадження системи диференційованого

обробітку ґрунту, яка поєднує в сівозміні різ-
ноглибинну оранку з безполицевим, поверхне-
вим і «нульовим» обробітком;
розроблення нових і вдосконалення існую-

чих технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур, що забезпечують стійкість
рослин проти несприятливих умов вегетації,
зростання врожайності та поліпшення якості
продукції;
застосування організаційно-господарських

та агромеліоративних заходів у зоні радіо-
активного забруднення для одержання про-
дукції, придатної для використання без об-
межень.
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БАКТЕРИЗАЦІЯ НАСІННЯ НУТУ
МІКРООРГАНІЗМАМИ РІЗНОЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ

По азано можливість вирощ вання н т
в а роценозах півдня У раїни без пестицидів
і мінеральних добрив шляхом застос вання
препаратів на основі селе ційних штамів
M. cіcerі, фосфатмобіліз ючих ба терій
і мі роор анізмів — анта оністів фітопато енів.

Одним із резервів збільшення виробництва
рослинного білка є вирощування зернобобових
культур. Останніми роками на півдні України в
умовах спекотного і посушливого клімату на су-
ходолі широко впроваджують цінну продовольчу
зернобобову культуру нут (Cіcer arіetіnum L.).
За даними автора [1], азотфіксувальний по-

тенціал симбіозу бобових культур з наявними в
ґрунті ризобіями часто має невисоку азотфік-
сувальну активність бактерій або недостатню їх
кількість у зоні проростаючого насіння. Тому обо-
в’язковим агроприйомом у технологіях вирощу-
вання нуту повинна бути передпосівна обробка
насіння біопрепаратами на основі селекційних
штамів Mesorhizobium ciceri.
Нині в землеробстві ширше використовують

препарати на основі корисних мікроорганізмів, які
позитивно впливають на ріст рослин, поліпшують
їхнє мінеральне живлення, сприяють поліпшен-
ню санітарного стану рослин, пригнічують розви-
ток фітопатогенів, що сприяє значному знижен-
ню пестицидного навантаження [4]. Тому особли-
вого значення набуває вивчення ефективності
застосування цих мікроорганізмів з ризобіями для
інтенсифікації симбіотичної азотфіксації і перехо-
ду до екологічно безпечних агротехнологій виро-
щування нуту.

Мета роботи — оцінити ефективність перед-
посівної бактеризації насіння бульбочковими бак-
теріями і мікроорганізмами різної функціональної
дії у сучасних технологіях вирощування нуту на
суходолі в зоні південного Степу України.
Методика досліджень. Кількість бульбочко-

вих бактерій у ґрунті визначали в шарі 0–15 см
модифікованим методом Красильникова-Кореня-
ко на стерильних проростках нуту [7]. Ґрунт —
чорнозем південний, орний шар якого (0–20 см)
відзначався високою або середньою забезпече-
ністю обмінним калієм і рухомим фосфором (за
Мачигіним); середньою — азотом, що легко гідро-
лізується (за ГОСТом 26213–91). Агрохімічні рівні
забезпечення ґрунтів азотом, фосфором і калієм
визначали за методикою [5].
У польових дослідах нут вирощували із за-

стосуванням сучасної зональної технології [6]. За
1–2 год до посіву насіння контрольного варіанта
зволожували водою (1–2% маси), інших варіантів
— обробляли водною суспензією 7-добової куль-
тури штаму M. ciceri 065 з розрахунку 106 бактерій
на насінину разом з мікробними препаратами та
штамами в дозах відповідно рекомендацій щодо
їх застосування. Фунгіцид вітавакс 200 ФФ нано-
сили на насіння одночасно з бульбочковими бак-
теріями з розрахунку 3 кг/т.

Землеробство,Землеробство,Землеробство,Землеробство,Землеробство,
ґґґґґрунтознавство,рунтознавство,рунтознавство,рунтознавство,рунтознавство,
агрохіміяагрохіміяагрохіміяагрохіміяагрохімія
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Мінеральні азотні добрива, гербіциди не зас-
тосовували, бур’яни знищували механізовано і
вручну. Облікова площа ділянок — 4,2–30 м2 у
4-х повтореннях з рендомізованим розміщенням
варіантів. У польовому виробничому досліді об-
лікова площа ділянки — 290 м2. Нітрогеназну ак-
тивність аналізували ацетиленовим методом на
газовому хроматографі «Chrom» 5 [3]. Уміст си-
рого протеїну в зерні визначали за ГОСТом
13496.4–93. Статистичну обробку отриманих ре-
зультатів проводили методом дисперсійного ана-
лізу [2].
Результати досліджень. У 2005—2008 рр. у

польових дослідах на чорноземі південному вив-
чали ефективність симбіозу перспективних шта-
мів M. cіcerі, адаптованих до ґрунтово-кліматич-
них умов півдня України, із сортами нуту Тріумф
та Розанна. Погодні умови цих років були усклад-
нені холодними, затяжними та сухими веснами,
що затримувало терміни посіву нуту. У 2005, 2006
та 2008 рр. умови вегетації цієї культури можна
вважати сприятливими за вологозабезпеченням,
у 2007 р. розвиток рослин проходив в екстре-
мальних умовах: за підвищеної температури по-
вітря і малої кількості опадів. У дослідженнях
2005—2007 рр. у контрольних варіантах спостері-
гали утворення поодиноких бульбочок, які сфор-
мувалися унаслідок симбіозу рослин нуту з ри-
зобіями епіфітної мікрофлори їх насіння (табл. 1).
Як свідчать дані, передпосівна інокуляція на-

сіння штамами M. cіcerі у сорту Тріумф забезпе-
чила утворення активних азотфіксувальних коре-
невих бульбочок у середньому 4—10 од. біома-

Бактеризація насіння нуту
мікроорганізмами різної функціональної дії

сою 272—730 мг на рослину. Показники азотфі-
ксувальної активності бульбочок істотно не різни-
лися між собою. Застосування виробничого шта-
му M. cіcerі 527 забезпечило збільшення урожай-
ності зерна цього сорту в середньому на 5,1 ц/га
(23,3%) порівняно з контролем. Високоефектив-
ний симбіоз рослини формували зі штамами
M. cіcerі Н-12, НС-6 та 068, що дало змогу отри-
мати збільшення урожайності зерна в середньо-
му на 2,6—3,3 ц/га (9,6—12,2%) порівняно з варі-
антом з виробничим штамом 527.
У 2008 р. уперше в польових умовах було оці-

нено ефективність симбіотичної азотфіксації 4-х
штамів M. cіcerі, виділених з бульбочок нуту в
2005 р. і визначених за даними вегетаційних до-
слідів як високоефективні в симбіозі із сортом
Розанна. Дослідження проводили з цим сортом
на фоні інтродукованої раніше популяції ризобій
нуту щільністю 102 бульбочкоутворювальних оди-
ниць (БУОД)/г порівняно з виробничим штамом
M. ciceri 527.
У всіх варіантах досліду на коренях нуту утво-

рилися азотфіксувальні бульбочки (табл. 2). При
інокуляції виробничим штамом 527 їх кількість,
біомаса і нітрогеназна активність переважали
контроль без інокуляції відповідно в 1,5; 1,9 і 8,3
раза, що дало змогу збільшити на 17,9% масу
зерен на рослині, підвищити вміст «сирого» про-
теїну на 1,4% і врожайність зерна на 6,5 ц/га
(74,7%) порівняно з варіантом без нітрагінізації.
Інокуляція штамами M. ciceri 1305 і 1905 збіль-

шила врожайність зерна нуту на 1,3–4,7 ц/га
(14,9—54%) порівняно з контролем. Застосуван-

Фаза цвітіння рослин
Контроль
без інокуляції 0,3 35 114 21,9
527 4,8 450 3390 27,0
Н-12 3,7 272 1583 29,9
ПН-12 9,3 730 3434 27,5
Н-14 5,6 453 2867 27,1
Н-18 8,0 597 3909 24,5
Н-22 6,8 652 2991 25,1
НС-6 9,5 575 2425 30,3
065 8,7 509 3128 26,6
068 6,8 432 1882 29,6
075 6,5 463 1841 27,9
  НІР05

2005 р. 3,7 310 2470 5,0
2006 р. 2,5 400 2964 4,7
2007 р. 1,4 400 160 3,0

* Нітрогеназна активність.

1. Ефе тивність симбіотичної азотфі сації штамів M. cіcerі з н том сорт Трі мф (польові
досліди на чорноземі південном , вільном від б льбоч ових ба терій н т , ПДС ІСГМ УААН,
середнє за 2005—2007 рр.)

Кількість бульбочок,
од./рослину

Урожайність
зерна, ц/га

НА*, нМоль етилену
на рослину/год

Маса бульбочок,
мг/рослину

Варіант
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У польових умовах у зоні південного Сте-
пу експериментально доведено можливість
підвищення ефективності симбіотичної азот-
фіксації і продуктивності нуту шляхом перед-
посівної бактеризації насіння препаратами на
основі селекційних штамів M. cіcerі, фосфат-
мобілізуючих мікроорганізмів та мікробів —
антагоністів фітопатогенів. Показано мож-

Висновки

ливість заміни фунгіциду вітаваксу 200 ФФ
подібними йому за ефективністю антифун-
гальної дії мікробними препаратами біополіци-
дом на 3-х сортах нуту, що забезпечило при-
бавку врожайності зерна 2–5,1 ц/га (21,2–41,9%)
і ризопланом на 2-х сортах, що забезпечило
прибавку врожайності зерна 2,1–3 ц/га (15,2–
21%) порівняно з вітаваксом.
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Высококонкурентные штаммы клубеньковых бак-
терий — основа эффективности биопрепаратов//
Мікробіол. журн. — 1997. — 59, № 4. — С. 123—131.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. —
М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
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НАЦ СЕИС, 2004. — 20 с.

7. Толкачев Н.З. Модифицированный метод
определения количества клубеньковых бактерий
сои в почве//Тр. ВНИИСХМ. — Л., 1990. —
С. 37—43.

8. Толкачев Н.З., Бутвина О.Ю., Дидович С.В.
Симбиотическая азотфиксация в современном зем-
леделии Украины — проблемы и перспективы//Все-
рос. конф. «Сельскохозяйственная микробиология
в ХІХ—ХХ веках» (Санкт-Петербург, 14—19 июня
2001 г.). — Спб, 2001. — С. 76—77.

ня штаму 1305 сприяло збільшенню кількості
бобів на рослині на 14%, маси зерен на рослині
— 6,1% і вмісту «сирого» протеїну — 2,3%. Про-
те цей варіант за врожайністю зерна поступався
варіанту з виробничим штамом 527.
Забезпечивши взаємодію фіто- і ризобіосим-

біонтів, необхідно створити сприятливі умови для
реалізації генетичного азотфіксувального потен-
ціалу симбіотичної азотфіксації.
У виробничому досліді на чорноземі південно-

му в зоні передгірного Криму вивчали ефектив-
ність сумісної передпосівної бактеризації насіння
3-х сучасних сортів нуту високотехнологічним
штамом M. сiceri 065 з біопрепаратами (мікроор-
ганізмами) різної функціональної дії на фоні ґрун-
тової популяції ризобій нуту щільністю 102 БУОД/г.
При застосуванні біопрепаратів на основі фос-
фатмобілізуючих бактерій установлено, що пе-
редпосівна бактеризація насіння нуту сорту Ро-
занна поліміксобактерином разом зі штамом M.
сiceri 065 дала можливість отримати максималь-
ну врожайність зерна 18,5 ц/га, удвічі більшу по-
рівняно з контролем без інокуляції і на 0,9 ц/га
(5,1%) більше, ніж при моноінокуляції штамом
065 (табл. 3).
Для нуту сорту Тріумф більш ефективним ви-

явилася бактеризація фосфоентерином і штамом
M. сiceri 065, що забезпечило збільшення уро-
жайності зерна в 2,1 раза порівняно з контролем
без інокуляції і на 1,3 ц/га (12%) порівняно з варі-
антом із моноінокуляцією штамом 065.
Застосування фунгіциду вітаваксу 200 ФФ іс-

тотно не впливало на симбіоз нуту сортів Розан-
на, Тріумф і Александрит з бульбочковими бак-
теріями й не підвищило продуктивності рослин.
Біопрепарати мікробів — антагоністів фітопато-
генів або штами, на основі яких виготовляють
біопрепарати біопротекторної дії, не вияви-
ли істотної негативної дії на симбіоз нуту цих
сортів з бульбочковими бактеріями, а при засто-
суванні біополіциду спостерігали тенденцію до
підвищення урожайності зерна на сортах нуту
Тріумф і Александрит.
Аналогічні дослідження проведено в цент-

ральній степовій зоні на чорноземі південному з
фоновою ґрунтовою популяцією M. сiceri щіль-
ністю 102 БУОД/г ґрунту на 2-х сортах нуту Ро-
занна і Александрит. Нітрагінізація насіння забез-
печила підвищення урожайності зерна обох сор-
тів на 2,2—4,3 ц/га (14,6—28,7%) порівняно з
варіантом із ґрунтовою популяцією ризобій.
За даними структурного аналізу виявлено по-

зитивний вплив сумісної бактеризації насіння
штамом M. сiceri 065 з фосфатмобілізуючими
мікроорганізмами і мікробами — антагоністами
фітопатогенів на показники продуктивності обох
сортів: висоту рослин, висоту прикріплення ниж-
нього бобу, масу 1000 насінин, але це не підви-
щило врожайність зерна порівняно з моноіноку-
ляцією. Проте при сумісному застосуванні ризо-
плану зі штамом M. cіcerі 065 на сортах нуту
Розанна отримано прибавку врожайності зерна
2,1 ц/га (15,2%), Александрит — 3 ц/га (21%) по-
рівняно з вітаваксом.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Проаналізовано с часний стан виробництва рис
в У раїні, ре іональної стр т ри виробництва,
залежність від форм вання світово о рин рис .
Наведено виснов и та пропозиції, спрямовані на
підвищення ефе тивності виробництва,
реалізацію заходів держави щодо стабілізації
вн трішньо о рин .

Рис — важливий продукт для формування
продовольчої безпеки в світі. Його споживача-
ми є 2,5 млрд осіб, переважно в густонаселе-
них частинах земної кулі (Азія та Африка). Для
України рис та продукти його переробки (пере-
дусім, рисова крупа) не є основними продукта-
ми, але забезпечують важливу потребу насе-
лення в харчуванні: на рис припадає 31%, греч-
ку — 30, пшоно — 13 та інші крупи — 26%.
Отже, при невеликих площах посіву (20—

22 тис. га) рис для України можна вважати од-
ним із головних дієтичних продуктів харчування.
Аналіз останніх досліджень. Нині пробле-

мам формування внутрішнього ринку зерна за
окремими видами приділяють значну увагу ук-
раїнські вчені П.Т. Саблук, С.М. Кваша та інші.
Виробництво рису переважно зорієнтовано

на внутрішній ринок і значною мірою залежать
від імпорту.
У формуванні світової кон’юнктури ринку

зернових нами виділено проблему внутрішньо-
го ринку рису з урахуванням сучасних тенден-
цій забезпечення продовольчої безпеки Украї-
ни та окремих країн і світу в цілому.
Мета досліджень — на основі аналізу роз-

витку галузі визначити можливості вітчизняно-
го виробництва рису для забезпечення потреб
у його споживанні в Україні, запропонувати за-
ходи щодо підтримки розвитку рисівництва.
Загальні положення. У виробництві зерно-

вих культур в Україні поряд із традиційними
(пшеницею, житом, ячменем, овсом) виробля-
ються не притаманні регіональній специфіці
ведення сільського господарства види продук-
ції, які культивуються у нашій країні недовго,
але вже стали невід’ємною часткою у структурі

сільського господарства. До таких культур мож-
на віднести кукурудзу, яка протягом останніх
50-ти років була одним із основних видів кор-
мової продукції, та рис, що широко використо-
вують у харчуванні населення.
Історично поряд із вирощуванням зернових

завжди виробляли крупи, адже саме вони дов-
гий час були основним харчовим продуктом
українців.
Серед круп, загальний рівень споживання

яких в Україні становить 9 кг на одну людину в
рік, значне місце посідають рисова та гречана
— 2,5 та 2 кг відповідно (рис. 1). За результа-
тами 2007—2008 маркетингового року, в Ук-
раїні вироблено 6,8 кг/чол. круп, у тому числі,
кг: рису — 1,5 (22%), гречки — 1,6 (24), бобо-
вих — 1 (15), вівсянки — 0,1 (2), пшона — 0,2
(3), інших круп — 2,4 (34%), або 313,1 тис. тонн.
Коефіцієнт використання потужностей стано-
вить 39,1%. Саме рис серед інших круп ліди-
рує у вітчизняній структурі споживання.

Рис. 1. Стр т ра споживання р п в У раїні
(2008 р.) (Фа тична норма споживання, на
1 чол./рі ): А — рис; Б — пшоно; В — ре-
чана; Г — вівсяна; Д — бобові; Е — інші
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В Україні рис на науковій основі почали ви-
рощувати з часу будівництва Північнокримсь-
кого каналу, Краснознам’янської зрошувальної
системи та рисових зрошувальних систем
дельти Дунаю. Всього побудовано зрошуваль-
них систем на площі 62,2 тис. га, половина з
яких знаходиться в АР Крим, 17,7 — Херсон-
ській та 13 тис. га — в Одеській областях.
Під час 45-річної історії вітчизняного рисів-

ництва найбільшого розквіту галузь досягла у
80-х роках минулого сторіччя — посівні пло-
щі 33 тис. га, середня врожайність по Україні
5,4 т/га. Різке скорочення площ вирощування
рису (майже на третину) стабілізувалося на
рівні 20 тис. га, а врожайність впала до 3,9 т/га.
Проте аналіз розвитку галузі за 2003—2007 рр.
свідчить про її відродження (рис. 2).
Так, урожайність рису в середньому по кра-

їні має чітку тенденцію до зростання: у 2006 р.
49,8 ц/га, 2007 р. — 59,3, у 2008 р. — 61 ц/га,
що вище середньоєвропейського рівня і пере-
важає на 2 т загальносвітовий показник.
Зростання врожайності забезпечили такі

чинники: мобільність галузі — швидко сприйма-
ються і застосовуються всі сучасні наукові роз-
робки, впроваджуються в господарствах Украї-
ни нові технології вирощування рису з ураху-
ванням вимог охорони навколишнього
середовища, використовуються нові сорти з
коротким терміном вегетації та високим потен-
ціалом урожайності (9—10 т/га). Однак голов-
ним чинником слід вважати появу великих
вітчизняних компаній, робота яких спрямована
на укрупнення господарств, переоснащення
їхньої матеріально-технічної бази, орієнтованої
на використання новітньої техніки з вирощуван-
ня та доробки одержаного врожаю.
Важливість створення крупнотоварних під-

приємств з вирощування рису, на наш погляд,
полягає в тому, що вони на вирощування рису
витрачали в середньому на 1 га в минулому

Проблеми розвитку
галузі рисівництва в Україні

році близько 7 тис. грн, що у перерахунку на
20 тис. га становило 140 млн грн. Вкладати такі
кошти можуть лише великі компанії, що воло-
діють достатнім капіталом. Аналіз ефективності
внесення таких капіталовкладень показав, що
за умови одержання урожаю у заліковій вазі на
рівні 5 т/га вартість отриманої продукції стано-
вить понад 300 млн грн. Тобто, в сучасних умо-
вах, коли ціна на продукцію рисівництва зали-
шається ще досить високою і світові тенденції
розвитку ринку рису залишаються сприятливи-
ми, галузь є цілком ефективною та дає змогу
на високому рівні впроваджувати сучасні агро-
технології та закуповувати нову техніку.
Однак, незважаючи на динамічний розвиток

галузі протягом останніх років, доцільно виді-
лити низку проблем, розв’язання яких сприяти-
ме підвищенню економічної ефективності ри-
сівництва:
відомо, що в результаті реорганізації аграр-

ного сектору рисові системи стали власністю
понад 17 тис. пайовиків, а внутрішньогоспо-
дарську мережу передано до комунальної
власності селищних та сільських рад, які не
мають коштів на підтримку цих складних ін-
женерних споруд у робочому режимі. Існує ін-
формація навіть про руйнування зрошувальних
систем. У результаті реорганізації рис в Україні
вирощують 5 господарств, які мають площі його
посіву від 1000 до 3000 га, 11 — 500 до 1000 га,
6 — від 200 до 500 га та більше, 15 госпо-
дарств мають площу менше 200 га. Аналіз уро-
жайності по цих категоріях господарств свід-
чить про те, що найвищу врожайність отри-
мують господарства, де площі посіву рису
перевищують 1000 га, тобто на 1—1,4 т/га біль-
ше, ніж в інших господарствах. А це близько
12 тис. т утраченого врожаю;
дослідження показали повну відсутність спе-

ціалізованої техніки вітчизняного виробництва,
яку використовують на вирощуванні рису — від
елементарної машини для внесення сульфату
амонію до лазерного планувальника, самохід-
ного оприскувача та рисозбирального комбайна;
існує незахищеність українських рисівників

щодо митних вимог, тобто митна ставка на ім-
портний рис є найнижчою на території Європи
та країн СНД;
за недостатнього фінансування системи об-

ладнання облводгоспів, Північно-Кримського
каналу неможливо реалізувати заходи щодо
підтримки їх у робочому стані, коли функції дер-
жави по забезпеченню власної продовольчої
безпеки перекладаються на аграріїв, які кори-
стуються послугами з подачі води. Так, порів-
няно з минулим роком вартість послуг з подачі
води на рисові системи обласними управління-
ми водного господарства зросла удвічі — від
05, до 1 к. за 1 м3, чого не було ніколи. У 2010 р.

Рис. 2. Виробництво рис в У раїні, 2003—
2007 рр.: — на р п (продовольче);
— — — ормове; — насіння; —— — втра-
ти; - - — інше; ... — е спорт
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Дослідження показали, що рис посідає про-
відне місце в споживанні середньостатистич-
ного українця. Оскільки в Україні є виробничі
потужності для задоволення внутрішнього
попиту на рис за рахунок власного вироб-
ництва та існують реальні передумови для
експорту цієї продукції, пропонуємо для підви-
щення ефективностиі розвитку рисівництва:
збільшити обсяги виробництва і реалізації
зернової продукції за рахунок вирощування ри-
су на науково обґрунтованій площі; забезпе-
чити цільове фінансування ремонтно-віднов-
лювальних робіт на об’єктах міжгосподарсь-

Висновки

кої та внутрішньогосподарської мережі; роз-
робити програми щодо виробництва вітчиз-
няної спеціальної техніки для вирощування
рису або введення 30% компенсації за придба-
ну спеціальну техніку для вирощування рису;
збільшити фінансування науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, спрямова-
них на розвиток вітчизняного рисівництва;
встановити митні тарифи на імпортований
рис на рівні загальноєвропейських (в Україні
цей показник становить 5% від митної вар-
тості ввізного рису, тобто від 10 до 20 до-
ларів, тоді як в Росії — 160 євро за тонну).

 СТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Монографію М.А. Міненка «Фахові виробничі об’єднання (теорія, методологія, практика»)
(К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. — 358 с.) присвячено розвитку інтегрованих формувань та створенню на
їхній основі нових виробничих об’єднань.
Автор обґрунтовує нову ідею формування та розвитку фахових виробничих об’єднань у склад-

них умовах розвитку економіки України.
Особливістю цього дослідження є врахування положень теорії інституціоналізму та самих інсти-

туційних умов для ефективного формування і розвитку фахових саморегулюючих об’єднань в
Україні, що проявилося у відповідній авторській тристоронній моделі зацікавленості делегування
регулюючих функцій державних інституцій таким утворенням. У монографії обґрунтовано висновки
про те, що соціальна відповідальність фахових об’єднань в умовах ринкової економіки є окре-
мим важливим чинником забезпечення інституційних умов для об’єктивного визначення і цільо-
вого розподілу ресурсів.
Потужним додатковим імпульсом до формування фахових виробничих об’єднань є те, що світо-

ва й національна економіки знаходяться напередодні значних структурних зрушень, пов’язаних з
радикальним оновленням організаційної та технологічної баз виробництва на основі сучасних
інформаційних технологій. Уже і в урядових довгострокових концептуальних документах конста-
тується, що країну очікують нові технологічні та організаційні зміни, що істотно підвищить роль
інновацій в соціально-економічному розвитку на противагу традиційним факторам зростання.
Досліджена автором проблематика створення функціонування і розвитку різних форм вироб-

ничих об’єднань, зокрема фахового спрямування в їх інтеграційно-синергетичній іпостасі, має
теоретико-прикладне значення. Без знання тенденцій, закономірностей формування, функціону-
вання і розвитку фахових виробничих об’єднань, професійного й системного використання цих
закономірностей менеджментом виробничих об’єднань і суб’єктами державного регулювання еко-
номіки навряд чи можливо останню вивести на шлях її модернізації, забезпечити підвищення кон-
курентоспроможності.
Запропонована праця відповідає сучасним потребам науки та розвитку економіки нашої краї-

ни і відображає авторське бачення еволюції та шляхів реорганізації виробничих інтегрованих утво-
рень у агропромисловій сфері.
У монографії, розрахованій на фахівців у сферах державного регулювання економіки та «інно-

ваційної» конкуренції, викладачів відповідних дисциплін, студентів старших курсів і аспірантів,
автор системно виклав свої думки щодо модернізації вітчизняної економіки та її окремих галу-
зей, зокрема аграрно-промислового комплексу.

А.В. Шегда, доктор економічних наук
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

РЕЦЕНЗІЇ

Проблеми розвитку
галузі рисівництва в Україні

за таку саму воду нам пропонували платити ще
й Північно-Кримському каналу: спочатку 1 к./1 м3,

тобто підвищили ціну зрошування вчетверо,
потім зменшили до 0,5 і, зрештою, до 0,25 к./м3.
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ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Висвітлено врожайність овочевих льт р
за належних техноло ій різних ґр нтово-
ліматичних зонах У раїни і перспе тиви їх
вирощ вання для споживання свіжом ви ляді
та для переробної промисловості від ритом
та за ритом ґр нті. По азано дося нення на и
виробництві овочів, е ономічн ефе тивність

їх перероб и та потенціальні можливості
реалізації е оло ічно доп стимої овочевої
товарної прод ції в У раїні та за ордоном.

Ґрунтово-кліматичні умови України сприятливі
для вирощування овочевих культур. За даними
науково-дослідних установ, вищих навчальних
закладів, сортостанцій, сортодільниць та передо-
вого досвіду, належні технології вирощування
забезпечують середню урожайність ранньої ка-
пусти білоголової 20—30 т/га, пізньостиглих сор-
тів — 80—120, плодів помідора — 60—80, огірка
— 20—30, коренеплодів моркви та буряка столо-
вого — 60—80, кавуна на богарних землях —
25—40, зрошуваних — до 80, дині — 30—40 т/га. В
умовах Лісостепу та Полісся овочеві культури ви-
рощують без зрошення. Тут культивують як хо-
лодостійкі, так і тепловибагливі культури: різні
види капусти, столові коренеплоди (моркву, пет-
рушку, пастернак), цибулю, часник, бобові, бага-
торічні та зеленні культури, огірок, кабачок, па-
тисон, менше помідора, перцю, квасолі та куку-
рудзи цукрової.
В умовах півдня України (Степу) овочівницт-

во зосереджено переважно на зрошуваних зем-
лях. Тут вирощують тепловибагливі і жаростійкі
культури: помідор, перець солодкий, баклажан,
гарбуз, кавун, диню, кукурудзу цукрову, квасолю.
Менші площі тут відводять під різні види капус-
ти, огірок, цибулю, столові коренеплоди, зеленні
та багаторічні культури.
Слід зазначити, що найдоцільніше в усіх ґрун-

тово-кліматичних зонах України на відстані не
більше 50 км від обласних та промислових цент-
рів вирощувати овочеву товарну продукцію, яка
призначається для споживання у свіжому вигляді.
Особливо це стосується багатозборових культур
(огірка, кабачка, помідора, перцю солодкого, ква-
солі спаржевої, зеленних та багаторічних). Це
пов’язано з тим, що така продукція досить ваго-
моважка, швидко втрачає товарний вигляд і по-
требує багато транспортних засобів для своєчас-
ної та якісної доставки її до місця збуту. Товарну
овочеву продукцію, яка добре зберігається і є
більш транспортабельною (капуста, столові коре-
неплоди, цибуля ріпчаста, часник), можна ви-
рощувати й на значно більшій відстані. У таких
господарствах потрібно мати відповідні овочесхо-
вища і площі для її зберігання у кагатах та тран-
шеях в осінній та зимовий періоди. Найбільш ви-

сокоякісні плоди жаростійких культур (кавунів,
динь), які вирощують лише в південних районах,
доцільно збирати у період технічної стиглості й
завозити в інші регіони України.
У зв’язку зі вступом України до СОТ слід зо-

середити виробництво овочевої продукції у най-
більш сприятливих для вирощування тих чи ін-
ших культур умовах Полісся, Лісостепу та Сте-
пу, у місцях, де є переробні заводи. Площу під
ними в Україні потрібно збільшити в 1,5—2 рази.
Для цього слід організувати овочеві агропромис-
лові комплекси та спеціалізовані господарства з
безпосереднім підпорядкуванням переробним
заводам. У таких господарствах утвориться і міц-
на кормова база за рахунок відходів овочевої
продукції та кормових культур. Така організація
овочевих господарств сприятиме виробництву
органічних добрив і одержанню високоякісної,
екологічно допустимої товарної продукції овоче-
вих культур. Лише така організація овочевих комп-
лексів та спеціалізованих господарств сприятиме
своєчасному забезпеченню заводів відповідною
продукцією у потрібній кількості та в зазначений
час. Вважаємо, що лише такий підхід дасть мож-
ливість залучити вітчизняні й зарубіжні інвестиції
та сприятиме одержанню високих прибутків від
галузі.
На рівні держави необхідно створити сприят-

ливі умови для залучення інвестицій, основними
з яких є зменшення податкового навантаження
та надання низьковідсоткових та безвідсоткових
кредитів господарствам цієї галузі. Це дасть мож-
ливість державі вийти в передові країни світу з
виробництва овочевої продукції.
Поблизу переробних заводів слід також збу-

дувати овочесховища та відвести відповідну пло-
щу землі для кагатного зберігання товарної про-
дукції. Це дасть змогу переробним заводам здійс-
нювати соління, заморожування, маринування,
сушіння та виготовлення соків, пасти, мармела-
ду, цукатів.
Другим напрямом значного підвищення еконо-

мічної ефективності овочівництва України має
стати переробка овочевої продукції: соління, ма-
ринування, сушіння, консервування товарної про-
дукції в натуральному вигляді та в асорті й виго-
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товлення різних соків. Для соління і маринуван-
ня найбільш придатні такі овочеві культури, як
капуста білоголова пізньостиглих сортів, уро-
жайність якої в Україні за належної технології
може досягати 100 т/га і більше, плоди огірка,
кавуна та помідора.
Особливу увагу слід звернути на сушіння ово-

чевої продукції (моркви, петрушки, селери, пас-
тернаку, перцю гіркого, буряка столового та інших
культур), в’ялення дині, виготовлення чіпсів з кар-
топлі, цукатів тощо. Така продукція добре збері-
гається, її можна використовувати на внутрішньо-
му ринку й експортувати в інші країни світу. Вона
добре транспортується і повинна відповідати між-
народним стандартам продуктів, призначених
для харчування, особливо дитячого.
Досить актуальним є метод заморожування

свіжої товарної овочевої продукції. Це сприяє
запобіганню природних утрат в період зберіган-
ня і використанню її у свіжому вигляді протягом
усього зимового періоду. Заморожену продукцію
з успіхом можна експортувати. Для цього слід
побудувати заводи для заморожування плодо-
овочевої продукції, як це є у Польщі. Для замо-
рожування найбільш доцільно використовувати
товарну продукцію таких культур, як квасоля
спаржева, брюссельська капуста, кукурудза цук-
рова, горошок зелений, перець солодкий, кріп,
петрушка зелена, ягідні культури тощо.
Значної уваги заслуговує виготовлення кон-

сервів у скляній та бляшаній тарі. Їх потрібно ви-
готовляти з високоякісної, екологічно допустимої
товарної продукції таких культур, як капуста цвіт-
на та брюссельська, огірок, помідор, перець со-
лодкий, баклажан, диня, буряк столовий, кукуруд-
за цукрова, горох, квасоля спаржева, боби ово-
чеві, кріп зелений, шпинат, етиольовані пагони
спаржі, черешки мангольду, селери черешкової,
хрін та катран з буряком столовим, гриби окуль-
турені й дикорослі тощо. Досить економічно ви-
гідно організувати виробництво соків овочевих
культур, а саме: помідора, моркви, петрушки, се-
лери, буряка столового, гарбуза, дині, кавуна та
їх асорті.
При виготовленні соків овочевих культур на

заводах можна налагодити й виробництво на-
сіння деяких культур. Так, у виробництві соків з
плодів помідора (з насінницьких посівів) для під-
вищення економічної ефективності доцільно ви-
діляти насіння. Аналогічно можна виділяти на-
сіння у період переробки гарбуза, дині та каву-
на. Видалене насіння із зазначених культур є
також досить цінною сировиною для виготовлен-
ня олії. Під час виділення насіння з насінників огір-
ка потрібно використовувати й сік, який є цінною
сировиною для парфумерної промисловості. За
економічного використання плодів овочевих куль-
тур переробка їх повинна бути безвідходною.
Отже, з розвитком овочівництва та розширенням
площ під овочеві культури у відкритому ґрунті та
розбудовою переробної промисловості ця галузь
має стати значним поштовхом в економічному

Потенційні можливості
овочівництва в Україні

аспекті. Уся переробна промисловість повинна
працювати не менше 11 місяців на рік. Варто за-
значити, що на таких заводах слід переробляти
й продукцію ягідництва та садівництва.
Вироблена в Україні продукція з овочівництва

повинна відповідати екологічно допустимим нор-
мам згідно зі світовими стандартами. Тоді не
буде перебоїв для її реалізації, особливо для
дитячого харчування. Для цього виробництво
овочевої продукції необхідно перевести на тех-
нології органічного землеробства, за якими ово-
чеві культури потрібно вирощувати без застосу-
вання мінеральних добрив та пестицидів. Слід
застосовувати лише біологічні та народні мето-
ди боротьби зі шкідниками та хворобами. Тому,
на нашу думку, в овочевих господарствах по-
трібно перейти на організацію нових сівозмін.
Посіви і розсадні культури варто розміщувати в
короткоротаційних сівозмінах: 1 поле — озима
пшениця, 2 — овочеві культури, 3 — збірне, 4 —
просапні культури (під культури вносять органічні
добрива), 5 поле — зернові ярі культури з під-
сівом багаторічних трав (1-го або 2-х років вико-
ристання). Після багаторічних трав знову 1 поле
— озима пшениця і так далі. У такій сівозміні буде
проводитись належна боротьба з бур’янами (очи-
щення ґрунту від бур’янів здійснюватиметься за
рахунок багаторічних трав і озимої пшениці).
Удобрення — за рахунок внесення органічних
добрив і великої маси кореневої системи багато-
річних трав (у Лісостепу і Поліссі — конюшини,
Степу — люцерни). В овочевому полі слід ви-
рощувати 1 або 2 культури, які є основними для
господарства. У збірному та просапному полях
повинно бути більше овочевих культур, економіч-
но вигідних для господарства, але інших ботаніч-
них груп, ніж в овочевому. Вони не повинні мати
спільних шкідників і хвороб. При вирощуванні
овочевої продукції значної уваги слід надавати
знищенню бур’янів на узбіччях доріг та каналів на
відстані не менше 3 км, оскільки їхнє насіння
може переноситись вітром, різними тваринами
(гризунами), водами тощо. Це стане бар’єром для
перенесення насіння бур’янів з інших місць, де
вони не були знищені.
Певне значення має виробництво овочевої

продукції і в спорудах закритого ґрунту в зимово-
весняний період. Слід зазначити, що, починаю-
чи з 1990 р., значно зменшилася площа парни-
ково-тепличного господарства в Україні. Відповід-
но зменшилося виробництво товарної продукції,
особливо це стосується помідора, огірка, перцю
солодкого, баклажана, редиски, посівних та ви-
гонкових овочевих культур.
Нині на душу населення у спорудах закритого

ґрунту в Україні вирощують лише 4,5—5 кг ово-
чевої продукції за рекомендованої медициною
норми 27 кг, тобто в 5—6 разів менше, ніж було
у 80-х роках минулого сторіччя. Водночас в Англії,
Німеччині, Бельгії та Франції тепличної продукції
щороку виробляють у межах 25—30 кг, Нідерлан-
дах, де тепличне овочівництво найбільш розви-
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Потенційні можливості
овочівництва в Україні

нене, — до 40 кг на душу населення. Існує ряд
причин такого низького рівня виробництва овоче-
вої продукції у закритому ґрунті України. Перша
— майже знищено плівкові теплиці, площа яких
до 1990 р. становила близько 2000 га, нині вони
займають лише 600 га і розміщені в різних катего-
ріях господарств. Друга — в Україні не налагодже-
не виробництво гібридного насіння, тому тепличні
комбінати на 80—90% використовують гібридне
насіння іноземних фірм, переважно голландсь-
ких, німецьких та російських. Вартість однієї на-
сінини помідора гібрида F1 залежно від фірми
становить 1,5—3 грн, тоді як одержаного селекціо-
нерами України — до 30—40 коп. Однак щороку
його виробляється в Україні не більше 3—5 кг,
оскільки насінницька робота в країні зовсім не на-
лагоджена. Третя причина — існуючі тепличні
комбінати під скляним покриттям уже застаріли.
Більшість з них знаходиться в експлуатації понад
30 років. Вони побудовані за проектами 810—99,
810 1—1, 810—80 тощо. Урожайність плодів по-
мідора, огірка та перцю солодкого в них у серед-
ньому становить 15—25 кг/м2.
З 2000 р. в Україні розпочалося будівництво

тепличних комбінатів нового типу, що дало мож-
ливість підвищити врожайність овочевих культур.

Так, урожайність плодів помідора у ВАТ «Комбі-
нат тепличний» у 2003—2004 рр. уже становила
понад 50 кг/м2, огірка — до 40 кг/м2. У дослідах
П.І. Кирія у середньому за 3 роки в теплицях но-
вого типу врожайність плодів помідора вітчизня-
ного гібрида Алла 2 F1 становила 60,5 кг/м2, що
на 3,9 кг/м2 більше, ніж найкращого голланд-
ського гібрида Раїса F1. У 2007 р. у комбінаті
зібрали врожай плодів помідора з площі 4,2 га по
61,1 кг/м2, 12,1 га — понад 56 кг/м2.
Нині високі врожаї овочів у тепличних комбі-

натах збирають такі господарства, як Державне
підприємство Науково-виробничий агрокомбінат
«Пуща Водиця», ВАТ «Київська овочева фабри-
ка», Уманський ТОК та ін. В Інституті овочівниц-
тва і баштанництва НААН, науково-дослідному
центрі закритого ґрунту при державному підпри-
ємстві агрокомбінаті «Пуща Водиця» та на ка-
федрі овочівництва Національного університету
біоресурсів і природокористування України про-
водять дослідження з виробництва гібридного
насіння F1 вітчизняної селекції.
З урахуванням зазначеного овочівництво в

Україні повинно стати високорентабельною га-
луззю і зайняти належне місце в експорті вітчиз-
няної високоякісної товарної овочевої продукції.

Висновки

Ґрунтово-кліматичні умови України сприят-
ливі для вирощування овочевих культур у від-
критому та закритому ґрунті. Виробництво
товарної овочевої продукції, призначеної для
споживання у свіжому вигляді, найкраще зосе-
реджувати на відстані до 50 км від великих міст
та промислових центрів, що сприятиме своє-
часній доставці такої продукції до місця збуту.
Слід розширити площу посіву овочевих куль-

тур у 1,5—2 рази. Необхідно збільшити кіль-
кість заводів з переробки овочевої продукції за
рахунок інвестицій. Доцільно перетворити їх у
агропромислові овочеві комплекси та організу-
вати спеціалізовані овочеві господарства, під-

порядковані їм. Для виробництва екологічно до-
пустимої овочевої продукції потрібно застосо-
вувати технології органічного землеробства
без мінеральних добрив і пестицидів. Для цьо-
го слід перейти на організацію нових коротко-
ротаційних сівозмін. Необхідно значно розшири-
ти будівництво споруд закритого ґрунту та
організувати виробництво гібридного насіння
овочевих культур.
На рівні держави доцільно створити сприят-

ливі умови для залучення інвестицій, основни-
ми з яких є зменшення податкового наванта-
ження та надання низьковідсоткових та без-
відсоткових кредитів господарствам цієї галузі.
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ІМУНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ
ПОЛЬОВОГО ІЗОЛЯТУ
ТА МУЗЕЙНОГО ШТАМУ
M. GALLISEPTICUM У ДОСЛІДІ
НА КУРЧАТАХ

Вивчено ім но енні властивості м зейно о штам
Mycoplasma gallisepticum S6 та польово о ізолят
M. gallisepticum в досліді на рчатах із
застос ванням ба атост пеневої схеми
ім нізації. Отримано специфічні та а тивні
іперім нні сироват и, що позитивно реа ють
з омоло ічними анти енами в СКРА, ПРА (9,15
log5 і 8,17 log5 відповідно) та ІФА ( титрах
1:12800 і 1:6400 відповідно). Установлено, що
інтенсивність прояв ім но енних властивостей
м зейно о штам M. gallisepticum S6 вище, ніж
польово о ізолят . Визначено перспе тив

застос вання вивчених льт р мі оплазм
процесі виробництва біопрепаратів.

Мікоплазмози дуже поширені в стадах про-
мислової птиці та спричиняють значні збитки не
лише у разі спалаху моноінфекції, а й під час
виникнення сумісного перебігу захворювань (в
асоціації з колібактеріозом, сальмонельозом,
інфекційним бронхітом) [4, 7, 8]. Найактуальні-
шим для птахівництва України нині є респіра-
торний мікоплазмоз [6, 7, 9]. Основна умова
успішної боротьби з цим захворюванням —
своєчасне проведення діагностичних дослід-
жень. Створення ефективних вітчизняних діаг-
ностикумів передбачає наявність стабільних
виробничих штамів, однією з головних харак-
теристик яких є висока імуногенність. Інтен-
сивність прояву імуногенних властивостей пев-
ною культурою мікоплазм залежить не лише
від генетичних характеристик, а й від застосу-
вання ефективної схеми імунізації тварин-про-
дуцентів [1, 3—5]. Виявлення потенційних ви-
робничих штамів мікоплазм і розробка схем
гіперімунізації важливий та актуальний напрям
вітчизняної ветеринарної мікоплазмології.
Мета досліджень — вивчення імуногенних

властивостей культур Mycoplasma gallisepticum
(польового ізоляту та музейного штаму) в
досліді на курчатах.

Матеріали та методи. Імуногенні власти-
вості польового ізоляту M. gallisepticum та му-
зейного штаму M. gallisepticum S6 вивчали в
досліді на курчатах із застосуванням оригіналь-
ної схеми гіперімунізації, розробленої колекти-
вом авторів ННЦ «ІЕКВМ». Схема включає 3-
разове введення мікоплазмозного імуногена
(інтратрахеально та інтраторакально) в об’ємах
0,2 см3 курчатам, починаючи з 22-ї доби життя
(з інтервалом у 5 діб). Як імуногени використо-
вували інактивовані бактерини вищенаведених
культур мікоплазм, які виготовляли, стандарти-
зували та контролювали за авторською мето-
дикою [2]. Імунізували 2 групи курчат породи
Ломан-браун (по 25 гол. кожна): І групу імуні-
зували бактерином з польового ізоляту M. galli-
septicum; ІІ групу — бактерином з музейного
штаму M. gallisepticum S6. На 5-у добу після
останньої імунізації курчат забивали (тотальне
знекровлення), відбирали кров і відокремлюва-
ли сироватку.
Титри специфічних антитіл визначали в си-

роватко-краплинній реакції аглютинації (СКРА),
пробірковій реакції аглютинації (ПРА) та в ре-
акції імуно-ферментного аналізу (ІФА). У реак-
ціях застосовували комерційні антигени —
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Nobilis MG Antigen (фірми Intervet); Antigen MG
(фірми IDEXX) та експериментальні антигени з
музейного штаму M. gallisepticum S6 і польово-
го ізоляту M. gallisepticum, а також гетерологічні
антигени — з виробничих штамів Salmonella
Enteritidis M і Salmonella Typhimurium B.
Результати досліджень. На першому етапі

досліджень отримані мікоплазмозні сироватки
були перевірені на активність і специфічність

Імуногенні властивості польового ізоляту та
музейного штаму M. gallisepticum у досліді на курчатах

у СКРА. Вони мали високий рівень специфіч-
ності й активності з комерційними та експе-
риментальними гомологічними антигенами
(табл. 1). З гетерологічними антигенами, у ролі
яких використовували сальмонельозні антиге-
ни до виробничих штамів Salmonella Enteritidis
M і Salmonella Typhіmurium B, реакція була не-
гативною.
У розгорнутій пробірковій реакції аглютинації

# # # – – # # # – –

* комерційний антиген щодо M. gallisepticum S6; ** експериментальний антиген з музейного штаму
M. gallisepticum S6; *** експериментальний антиген з польового ізоляту M. gallisepticum; **** антиген з ви-
робничого штаму Salmonella Enteritidis; ***** антиген з виробничого штаму S. Typhimurium (до табл. 1—3).

1. Рез льтати онтролю а тивності та специфічності іперім нних мі оплазмозних сировато
СКРА

Гіперімунні сироватки щодо

Контрольні антигени

музейного штаму M. gallisepticum S6 (n=25) польового ізоляту M. gallisepticum (n=25)

Nobilis MG
antigen*

Антиген
MG S6**

Антиген
MG***

Антиген
SE****

Антиген
ST*****

Nobilis MG
antigen*

Антиген
MG S6**

Антиген
MG***

Антиген
SE****

Антиген
ST*****

1:100 3,688 3,689 3,403 3,203 3,416 3,288 0,249 0,245 0,241

1:200 3,235 3,020 3,108 3,007 3,000 3,060 0,245 0,229 0,244

1:400 3,031 2,950 2,801 2,913 2,761 2,634 0,293 0,227 0,239

1:800 2,948 2,626 2,648 2,605 2,408 2,344 0,252 0,230 0,249

1:1600 2,603 2,535 2,299 2,462 2,366 2,080 0,243 0,233 0,228

1:3200 2,311 2,104 2,098 2,084 1,979 1,432 0,250 0,231 0,247

1:6400 1,831 1,539 1,181 1,593 1,231 0,968 0,239 0,239 0,242

1:12800 0,920 0,760 0,620 0,870 0,650 0,520 0,220 0,230 0,226

Середній титр антитіл (log5)

9,24±0,36 9,16±0,27 9,04±0,31 – – 8,32±0,46 8,16±0,27 8,04±0,31 – –

2. Рез льтати онтролю а тивності і специфічності іперім нних мі оплазмозних сировато
ПРА

Гіперімунні сироватки щодо

Контрольні антигени

музейного штаму M. gallisepticum S6 (n=25) польового ізоляту M. gallisepticum (n=25)

Nobilis MG
antigen*

Антиген
MG S6**

Антиген
MG***

Антиген
SE****

Антиген
ST*****

Nobilis MG
antigen*

Антиген
MG S6**

Антиген
MG***

Антиген
SE****

Антиген
ST*****

3. Рез льтати онтролю а тивності і специфічності іперім нних мі оплазмозних сировато
в ІФА

Р
оз
ве
д
ен
ня

си
ро
ва
то
к Негативна сироваткаСироватки MG S6 Сироватки MG

Антиген
MG***

Антиген
MG S6**

IDEXX MG
antigen*

Антиген
MG***

Антиген
MG S6**

IDEXX MG
antigen*

Антиген
MG***

Антиген
MG S6**

IDEXX MG
antigen*
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Імуногенні властивості польового ізоляту та
музейного штаму M. gallisepticum у досліді на курчатах

При застосуванні музейного штаму та по-
льового ізоляту M. gallisepticum як імунізуючий
субстрат у досліді на курчатах отримано ви-
сокоспецифічні та активні гіперімунні сиро-
ватки, що позитивно реагують з гомологіч-
ними антигенами в СКРА, ПРА (9,15 log5 і 8,17
log5 відповідно) та ІФА (в титрах 1:12800 і
1:6400 відповідно) та не реагують із гетеро-
логічними антигенами. Інтенсивність прояву

Висновки

імуногенних властивостей музейного штаму
M. gallisepticum S6 вище, ніж у польового ізо-
ляту, тому використання його як виробничий
вважаємо доцільнішим.
Застосована нами 3-ступенева схема іму-

нізації курчат може бути рекомендована як
складник виробничих процесів виготовлення
біопрепаратів для серологічної діагностики
респіраторного мікоплазмозу птиці.
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гіперімунні сироватки також показали високий
рівень активності, однак середній титр антитіл
у сироваток щодо музейного штаму M. galli-
septicum S6 становив у середньому 9,15 log5 і
перевищував аналогічний показник у сироваток
щодо польового ізоляту в середньому на 1 ло-
гарифм (8,17 log5). Із гетерологічними анти-
генами усі сироватки реагували негативно
(табл. 2).
Подальший контроль гіперімунних сироваток

було здійснено в ІФА з 3-ма серіями антигенів
(табл. 3). Установлено, що обидві серії гіпер-
імунних сироваток мають високі показники ак-
тивності та специфічності. Високу активність
виявили у сироваток з музейного штаму M. gal-
lisepticum S6, при цьому показник екстинції по-
зитивних сироваток перебільшував аналогічний
показник для негативної в середньому у 6,4
раза навіть у розведенні 1:6400, у розведенні

1:12800 — у 3,3 раза. Аналогічні показники для
сироваток з польового ізоляту становили — 5
та 2,9 раза відповідно. Найвищу активність усі
сироватки мали в реакції із комерційним анти-
геном (MG Antigen, IDEXX), найнижчу — із ан-
тигеном з польового ізоляту M. gallisepticum.
Специфічність отриманих гіперімунних сирова-
ток у реакції з усіма антигенами залишалась на
стабільно високому рівні незалежно від титру
розведення.
Вищенаведені дані дають змогу зробити вис-

новок про те, що музейний штам і польовий ізо-
лят M. gallisepticum мають виражені імуноген-
ні властивості. При застосуванні цих культур
як імунізуючий субстрат у межах 3-ступеневої
схеми імунізації курчат вони стимулюють ви-
роблення специфічних антитіл і дають змогу
отримати активні та специфічні гіперімунні си-
роватки.
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Роз лян то фа тори, що визначають молочн
прод тивність орів, наведено можливості
підвищення ефе тивності виробництва моло а.

Підвищення ефективності виробництва мо-
лока пов’язане, як відомо, з оцінкою потреб
тварин на кожній стадії репродуктивного циклу
та ефективності використання енергетичних
метаболітів, що надійшли в кров зі шлунково-
кишкового тракту (ШКТ).
Основоположним принципом у годівлі усіх

тварин є збалансованість раціонів згідно з чин-
ними нормативами та встановленим співвідно-
шенням поживних речовин. Нестача або над-
лишок одного з елементів живлення, зміна їх
співвідношень може порушити функціонування
усієї системи, яка забезпечує життєдіяльність
організму тварини.
Крім того, відомо, що селекція молочної ху-

доби сприяла виведенню тварин з аномальним
за розмірами вим’ям. Однак у цих тварин не
спостерігається аналогічного гіперрозвитку
ШКТ, печінки та легенів.
Це призводить до того, що системи забез-

печення (травна, нейтралізації) у високопродук-
тивних корів працюють з більшою напругою,
ніж у низькопродуктивних. Отже, чим вища про-
дуктивність, тим точніше потрібно балансува-
ти раціон і його перетравність.
Незважаючи на велику кількість досліджень,

пов’язаних з нормуванням годівлі тварин, ба-
гато питань цього напряму ще потребують
опрацювання. До них належать: поліпшення
перетравності раціонів і вивчення механізму
регулювання розподілом обмінної енергії на
молокоутворення і резервування.
К. Blaxter вважає, що перетравність раціонів

залежить від питомої частки в них грубих кор-
мів з нижчою засвоюваністю поживних речовин
за підтримувального рівня годівлі [4]. За дани-
ми В. В. Цюпко, перетравність енергії корму
жуйними залежить також і від кількості в ньо-
му неперетравних сполук: лігніну, солей крем-
нієвої кислоти та ін. [2].
Водночас є дослідження, які свідчать про

позитивний вплив деяких поживних речовин
або мінеральних добавок на споживання та
перетравність сухої речовини раціону для ко-
рів. Так, у роботі М. Пус (1977) повідомляєть-
ся про поліпшення на 60% перетравності лі-
гнінцелюлозної фракції силосного раціону зав-
дяки підвищенню в ньому рівня сирого протеїну
з 8,6 до 17%.

Виявлено позитивний вплив добавки вапня-
кової кришки до раціону на основі кукурудзяно-
го силосу на споживання сухої речовини і її
перетравність (табл. 1).
Пояснюється це тим, що сирий протеїн і вап-

някова кришка мають властивості лужного бу-
фера, який забезпечує більш сприятливі умо-
ви для мікрофлори та активності ферментів
травного тракту. Отже, цей маловивчений ас-
пект годівлі жуйних тварин може сприяти підви-
щенню виробництва молока.
Іншою не менш важливою проблемою оцін-

ки якості живлення молочної худоби є вивчен-
ня можливості управління механізмом розподі-
лу поживних речовин між синтезом молока і ре-
зервуванням у тілі тварини.
У роботах В.В. Цюпко та ін. установлено, що

рівень інсуліну в плазмі крові лактуючих корів
не завжди корелює зі споживанням корму, про-
те щодо продуктивності, то залежність від кон-
центрації цього гормону є зворотною і високо-
вірогідною [2, 3].
Мета дослідження — оцінка можливості

управління розподілом потоку енергетичних
метаболітів між молокоутворенням і резерву-
ванням завдяки поліпшенню повноцінності го-
дівлі корів.
Матеріал і методика досліджень. Роботу

виконано в умовах лабораторії тваринництва

Споживання
сухої речовини, кг 16,2 17,1
Перетравність, %:
  енергії 65,7 69,0
  сухої речовини 66,1 69,5
  сирого протеїну 65,7 67,8
  крохмалю 85,9 94,6
  клітковини 51,3 55,1

* Співвідношення кукурудзяного силосу і кукуруд-
зяного зерна в раціоні за сухою речовиною стано-
вило 60:40, добавка кормового вапняку — 2,7%.

1. Вплив добав и вапня ової риш и на спо-
живання та перетравність раціон *

Показник

Група

дослідна
(ОР)+добавка
вапняку

контрольна
(ОР)



24 Вісник аграрної науки лютий 2011 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Кримського інституту АПВ. Схему досліду на-
ведено в табл. 2.
Для оцінки умов експериментальних дослі-

джень визначали такі показники: хімічний склад
і поживність кормів, використаних у досліді;
баланс поживних речовин і енергії в раціонах,
що забезпечують рівень продуктивності та від-
повідають живій масі корів; повноцінність го-
дівлі тварин за загальноприйнятими критері-
ями.
Зоотехнічну оцінку продуктивної дії зерносу-

мішей визначали за такими параметрами: зміна
живої маси піддослідних корів у період дослі-
ду; надій молока 4%-ї жирності; кількість мо-
лочного жиру та білка в молоці; концентрація
летких жирних кислот (ЛЖК), кетонових тіл у
крові, ненасичених жирних кислот (НЕЖК) та
інсуліну в плазмі крові.
Результати досліджень. Аналіз отриманих

даних свідчить про те, що збалансована годів-
ля лактуючих корів в один з критичних періо-
дів лактації позитивно вплинула на їхні госпо-
дарсько корисні ознаки: надій молока 4%-ї жир-
ності збільшився на 15,7%, а тривалість
лактації — на 15% порівняно з контролем
(табл. 3).
У цьому самому досліді оцінювали зміни жи-

вої маси піддослідних корів під впливом різної

Шляхи підвищення
ефективності виробництва молока

Оцінка продуктивної дії вітамінно- Підготовчий ОР ОР
мінерального преміксу під час годівлі Обліковий ОР ОР + премікс
корів на стадії середини лактації Заключний ОР ОР
(4—5 міс. після отелення)

2. Схема дослід

Група
Дослід Період досліду

досліднаконтрольна

Довготривалість лактації, днів 233±3,8 269±3,4
Середньодобовий надій натурального молока, кг 12,0±0,6 12,8±0,6
± до контролю, % 100 106,6
Середньодобовий надій молока 4%-ї жирності, кг 10,8±0,5 12,5±0,6*
± до контролю, % 100 115,7
Жиру в молоці, % 3,6±0,08 3,9±0,12
Білка в молоці, % 2,40±0,14 2,77±0,11

* Р<0,05.

3. Молочна прод тивність піддослідних орів середині ла тації

Показник
Значення показника по групі

досліднаконтрольна

Початок облікового періоду 465±4,6 432±2,5 460±5,6 431±2,0
Кінець досліду 511±4,8 484±2,8 482±6,2 472±2,1

4. Зміни живої маси орів період дослід (за р пами)

Період досліду
Контрольна Дослідна

літозималітозима

НЕЖК, мкмоль/л 98,55 103,59
ЛЖК, мкмоль/л 116,55±1,5 116,60±0,67
Кетонові тіла,
мкмоль/л 0,85±0,28 0,85±0,28
Імунореактивний
інсулін, моль/л 33,00±12,7 21,05±11,6
Коефіцієнт
енергетичної
забезпеченості 1,19 1,13

5. Біохімічні по азни и рові піддослідних
орів

Показник

Група

досліднаконтрольна

за повноцінністю годівлі тварин (табл. 4). Так,
якщо на початок лактації жива маса тварин
була практично однаковою, то наприкінці екс-
перименту вона збільшилася: у контрольній
групі — на 98 кг, дослідній — на 63 кг, що уз-
годжується з дослідженнями співробітників
Інституту тваринництва НААН [3].
Основний зміст робочої гіпотези, щодо до-

сліджень механізму розподілу поживних речо-
вин на продукцію зводився до пошуку найчут-
ливіших тестів організму корів в умовах різної
годівлі. Отримані показники (табл. 5) свідчать,
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що в критичний момент загасання лактації пов-
ноцінніша годівля корів сприяла інгібуванню
виділення інсуліну підшлунковою залозою і,

Шляхи підвищення
ефективності виробництва молока

Висновки

Нормована повноцінна годівля корів пози-
тивно вплинула на триваліше збереження до-
мінанти лактації, про що свідчить збільшен-
ня її тривалості у корів дослідної групи на

15%, їхньої молочної продуктивності — на
15,7% (Р<0,05) і зменшення резервування
енергетичних метаболітів у тканинах на
35,7% порівняно з контролем.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

таким чином, збереженню домінанти лактації,
що підтвердилося результатами досліду, наве-
деними у табл. 3 і 4.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЛОДІВ АЛИЧІ
НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ГІПОКСІЇ ПІДЛІТКІВ

Дефіцит вітамінів та інших цінних харчових компонентів призводить до зменшення резистент-
ності організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, зниження розумової пра-
цездатності. Одним із засобів корекції зазначених порушень можуть бути фрукти з високим уміс-
том біологічно активних речовин. Темнозабарвлені плоди аличі містять значну кількість полі-
фенолів (антоціани, лейкоантоціани), які характеризуються антиоксидантною дією і сприяють
стабілізації стінок кровоносних судин.
У Нікітському ботанічному саду — Національному науковому центрі у відділі фітореабілі-

тації людини проводяться дослідження можливості використання джему аличі для корекції розу-
мової працездатності і супутніх фізіологічних показників у підлітків. Усього було обстежено 67 учнів
7 і 8 класів, із них 21 учень 12-ти років, 39 — 13- і 7 — 14-ти років. Контрольну групу склали учні
класів А, основну — класів Б. Останнім протягом 5 днів (з понеділка по п’ятницю) щоденно дава-
ли по 30 г джему з темнозабарвленого сорту аличі, яка характеризується високим умістом антоці-
анів (110 мг/100 г) і лейкоантоціанів (264 мг/100 г). Учнів 2-х груп обстежували одночасно на по-
чатку і наприкінці навчального тижня після 3- і 6-го уроків.
При цьому методи дослідження включали тест на розумову працездатність — коректурна проба,

тест на толерантність до гіпоксії — час затримки дихання на видиху (тест Генчі), заміри артері-
ального тиску. Результати досліджень було опрацьовано статистичними методами із використан-
ням непараметричного Z-критерію знаків.
Установлено, що в учнів основної групи наприкінці навчального тижня порівняно з її початком

і з учнями контрольної групи спостерігається поліпшення, за даними коректурної проби, показ-
ників розумової працездатності. Зростає темп розумової праці в коректурній пробі. На початку
тижня темп праці у досліджуваній групі навіть дещо нижчий, ніж у контрольній (398,8±2,1 проти
390,8±1,9 знаків/2 хв). У п’ятницю він у дослідній групі вищий, ніж у той самий момент у конт-
рольній, а також, ніж на початку тижня — у дослідній (408,3±2,5 проти 426,4±2,8 знаків/2 хв). Це
саме відноситься і до показника стійкості уваги. Так, на початку тижня коефіцієнт стійкості уваги
у дослідній групі навіть дещо нижчий, ніж у контрольній (108,2 ум. од. проти 117,2 ум. од.). У п’ят-
ницю він у дослідній групі значно вищий, ніж у той самий момент у контрольній, а також, ніж на
початку тижня — в дослідній (179,5 ум. од. проти 102,5 ум. од.).
Дещо підвищилась також толерантність учнів до гіпоксії. Достовірної різниці артеріального тиску

в дослідній та контрольній групах, а також його динаміки протягом тижня не виявлено. Отже, отри-
мані дані свідчать про можливість корекції несприятливих порушень у стані нервової системи та
функції дихання у підлітків за допомогою продуктів із високим умістом антоціанів.

О.В. Дунаєвська, Я.А. Куликова, О.Ф. Юркова
А.М. Ярош, доктор медичних наук
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Національний науковий центр
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ГЕНОМ КУКУРУДЗИ
ТА ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

На основі моле лярних мар ерів, за я ими
проаналізовано різні ділян и еном р дзи,
створено тест-системи для омпле сної оцін и
енотип р дзи, а саме: йо о енетичної
чистоти, автентичності, етерозисно о
потенціал , ст пеня стій ості проти ф заріозної
нилі.

Дослідження організації і мінливості геномів
є однією з найважливіших завдань молекуляр-
ної генетики, досягнення якої — величезний
внесок у загальну біологію, зокрема, в рослин-
ництво. Розв’язання теоретичних і практичних
проблем поліпшення рослин в останнє десятиліт-
тя багато в чому залежить від розвитку і впро-
вадження молекулярних маркерів. Саме вони
дають змогу поєднати події, що відбуваються
на молекулярному рівні, та мінливості ознак і
властивостей організму. Проте, незважаючи на
величезні досягнення молекулярної генетики,
багато проблем ще не розв’язано, є істотна
потреба в широкомасштабному детальному
вивченні геномів найважливіших сільсько-
господарських рослин, а саме, кукурудзи [1].
Огляд літератури. Через прогресуюче збід-

нення генофонду культурних рослин збере-
ження і збагачення генного пулу рослин є ак-
туальною проблемою. Оцінка генетичної різ-
номанітності вихідного селекційного матеріалу,
характеристика існуючого генофонду, визна-
чення ступеня спорідненості сортів потребують
розробки надійних і ефективних методів їхньої
диференціації та ідентифікації. Водночас оцін-
ка генетичної різноманітності разом з інформа-
цією про родовід і основні агрономічно важливі
ознаки забезпечить об’єктивну основу для опи-
су генотипів та їх реєстрації. Лібералізація рин-
ку насіння, створення в країнах СНД приватних
селекційно-насінницьких підприємств підсилює

потребу контролю і охорони прав авторів ко-
мерційно використовуваних сортів, ліній, гіб-
ридів. Молекулярно-генетична ідентифікація
ліній (точна, об’єктивна, досить швидка) по-
трібна для здійснення контролю генетичної од-
норідності генотипів, установлення їх оригі-
нальності й відповідності стандарту під час об-
міну лініями між селекційними установами.
Успіхи гетерозисної селекції кукурудзи знач-

ною мірою залежать від генетичної різнома-
нітності вихідного матеріалу. Добір ліній для
гібридних комбінацій традиційно здійснюють
на основі оцінки морфологічних (фенотипових)
ознак, що має ряд серйозних обмежень. Ці об-
меження, а також зростаючі масштаби селек-
ції кукурудзи, ініціюють розробку нових, ефек-
тивніших методів добору вихідних форм [3, 6,
7, 9].
Використання молекулярних маркерів дало

змогу розвинути методологію локалізації та
контролю генів, що визначають кількісні та якіс-
ні ознаки, зокрема, генів стійкості до несприят-
ливих факторів. Кукурудзу уражають понад 100
видів патогенів, з яких одними з найшкідливі-
ших є гриби роду Fusarium [2, 4, 5, 10]. Біль-
шість генотипів кукурудзи вітчизняної і зарубіж-
ної селекції, які культивуються в Україні, щодо
їхньої стійкості до ураження грибами роду Fu-
sarium вивчено недостатньо. Ідентифікація ге-
нів стійкості значно підвищить ефективність
селекційних робіт із створення ліній та гібридів
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кукурудзи, стійких до збудників фузаріозних
гнилей, а також свідчитиме про можливість ви-
користання молекулярних маркерів цих генів
у селекційних програмах з добором за марке-
рами.
Мета досліджень — аналіз молекулярно-

генетичного поліморфізму геному кукурудзи і
розробка на основі одержаних даних маркер-
них систем для використання в селекційному
процесі.
Матеріали і методи досліджень. Матеріал

дослідження — 188 ліній та гібридів кукурудзи
селекції Селекційно-генетичного інституту —
НЦНС (СГІ), Інституту зернового господарства
НААН (ІЗГ) і світової селекції та F2- і F3-попу-
ляції (170 зразків) від схрещування ліній
R221×Одеська 139.
Використано методи виділення ДНК з різних

біологічних об’єктів (паростків, листя, ендо-
сперму кукурудзи, міцелію грибів); різновиди
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — дов-
ільно праймована, ISSR, SSR, STS; електро-
форез в агарозних і поліакриламідних гелях;
гібридологічний аналіз; методи біологічної ста-
тистики; біометричні методи маркування і кар-
тування (з використанням картуючої функції
Козамбі). Комп’ютерну обробку даних проведе-
но з використанням програм «Image Master 1D
Elite», «TREES ver. 4,0», «JOINMAP ver. 2,0»,
«FastPCR», «dValue», «UPGMA», системи уп-
равління базами даних ORACL 10gXE.
Результати досліджень та їх аналіз. Роз-

робка системи молекулярних маркерів з висо-
ким дискримінаційним потенціалом. За інфор-
мацією бази даних MaizeGDB [8] проведено
скринінг понад 100 мікросателітних (МС) ло-
кусів. За критеріями локалізація на різних хро-
мосомах, значення PIC≥0,5, довжина повтору
≥3 п.н., відтворюваність результатів сформова-
но панель з 20 МС локусів. ПЛР-аналіз даних
локусів у вибірці 92 ліній і гібридів кукурудзи
дав змогу отримати унікальні поєднання алелів
для кожного зразка. Виявлено 83 алеля, серед-
ня кількість алелів на локус — 4,1. Індекс полі-
морфності становив 0,52—0,83, середнє зна-
чення — 0,68. Добрана система маркерів дає
змогу відрізнити 1020 генотипів.
Оцінка генетичної однорідності ліній та

гібридів. Обов’язкова умова молекулярно-гене-
тичних досліджень — використання генетично
однорідного рослинного матеріалу. З іншого
боку, генетично однорідні лінії — основа гібрид-
ного насіння F1 з високим рівнем гібридності
для отримання високих урожаїв зерна і зеле-
ної маси. Тому далі тестували генетичну чис-
тоту ліній і гібридів для добору генетично од-
норідного матеріалу.
Зі сформованої тест-панелі обрано 3 висо-

кополіморфних локуси phi064 (хромосома 1,
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PIC 0,83), phi079 (хромосома 4, PIC 0,78),
phi015 (хромосома 8, PIC 0,84), за якими оці-
нювали генетичну однорідність ліній і гібридів.
Аналізували 5 сумішей, що містять ДНК 10-ти

індивідуальних зразків лінії. Лінію вважали од-
норідною у разі ідентичності спектрів ампліфі-
кованої ДНК усіх 5-ти сумішей за аналізовани-
ми локусами та гомозиготного стану локусів. У
разі виявлення внутрішньолінійної гетероген-
ності, тобто неідентичності між собою спектрів
ампліфікації одного — усіх локусів, або гетеро-
зиготного стану одного — усіх локусів робили
висновок про неоднорідність лінії. Далі прово-
дили ПЛР-аналіз ДНК індивідуальних зразків
певної суміші і передбачали вибраковування
нетипових. Аналогічно тестували генетичну чис-
тоту гібридів, додатково порівнювали компо-
ненти ДНК-спектра з батьківськими формами.
У результаті проведеного аналізу оцінено

генетичну чистоту 145 інбредних ліній і 43 гіб-
ридів. Виявлено, що гетерогенність ліній і гіб-
ридів зумовлена не генетичною гетерогенністю,
а засміченням іншими генотипами. Проведено
«вибраковування» нетипових зразків. Для по-
дальших досліджень використовували ДНК од-
ного зразка кожного генотипу. Добір генетично
чистого матеріалу дав змогу перейти до етапу
диференціації та ідентифікації.
Диференціація та ідентифікація генотипів.

Ще М.І. Вавилов указував на потребу система-
тизації генетичних ресурсів селекції на основі
ідентифікації генотипу та реєстрації видів, сор-
тів, біотипів, ліній.
Проведено ПЛР-аналіз ліній і гібридів куку-

рудзи за сформованою тест-панеллю МС ло-
кусів. Отримано унікальні набори алелів для
кожного генотипу.
Зроблено порівняння розподілу і частоти

зустрічальності алелів МС локусів серед ліній,
що широко використовуються в селекції півден-
но-східного регіону — Одеській і Дніпропет-
ровській областях, які належать до однієї агро-
кліматичної зони України — Степу і до однієї
кліматичної області — Південної. Істотної різ-
ниці в розподілі алелів не встановлено, тобто
найчастіше поширені алелі однакові в обох ви-
бірках при аналізі 13 локусів. Можливо, це по-
в’язано з однаковим напрямом селекційних
програм обох центрів зі створення міжлінійних
гібридів, адаптованих до екологічних умов, які
збігаються в обох регіонах.
Реєстрація ліній та гібридів кукурудзи. Уні-

кальні комбінації алелів МС локусів у ліній і
гібридів дають змогу навести кожний генотип у
вигляді так званої «генетичної формули». Кож-
ний МС локус кодували літерою латинського
алфавіту (А—Т). У нижньому індексі — розмір
алеля цього локусу у парах нуклеотидів. У разі
гомозиготного стану локусу вказували один
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алель. Наприклад, генетична формула лінії ГК
26 виглядає так: A109B105C137D128E146F202G170
H175I282J159K78L122M131N162O101P94Q376R147S173T159.
188 ліній і гібридів кукурудзи зафіксовано у виг-
ляді генетичних формул.
Використання тест-панелі 20 МС локусів для

реєстрації генотипів має диференціювальний
характер, тобто метою такого ДНК-типування є
«відмінність» одного генотипу від іншого. На-
ступним етапом реєстрації є ДНК-типування
генів агрономічно важливих ознак, на які спря-
мовано селекційний процес. Отже, генетична
формула складається з 2-х частин: «диферен-
ціювальної», що містить дані ДНК-типування 20
МС локусів, і «характеризуючої», що в перспек-
тиві міститиме дані ДНК-типування всіх генів.
Для заповнення другої частини генетичних

формул проведено ПЛР-аналіз генів, що коду-
ють запасний білок кукурудзи — зеїн: zp1 (U),
zp22.1 (V), zmz (W).
Генетична формула лінії ГК 26 стала вигля-

дати так: A109B105C137D128E146F202G170H175I282
J159K78L122M131N162O101P94Q376R147S173T159U107V215W288.
На основі генетичних формул створено ком-

п’ютерну базу даних ДНК-типування гібридів
кукурудзи та їхніх батьківських форм, яка пос-
тійно поповнюється новими даними ДНК-типу-
вання і потрібна для зберігання інформації про
генетичне різноманіття, оцінки новизни кан-
дидатів на реєстрацію, захисту прав авторів
сортів.
Оцінка генетичного різноманіття ліній ку-

курудзи для прогнозування гетерозису гібри-
дів. Сучасну селекцію гібридів кукурудзи засно-
вано на використанні явища гетерозису, прояв
якого значною мірою залежить від генетичної
мінливості вихідного матеріалу. Тому наступ-
ним етапом роботи є оцінка генетичного різно-
маніття ліній за допомогою молекулярних мар-
керів для встановлення можливості прогнозу-
вання гетерозису простих гібридів.
Проаналізовано 15 ліній середньої групи

стиглості з використанням 10 ISSR-праймерів.
Розраховано генетичні дистанції (D) між лінія-
ми та розділено пари ліній на 4 групи: I —
D<0,2; II — 0,2<D<0,3; III — 0,3<D<0,4; IV —
D>0,4.
Проведено діалельне схрещування вихідних

ліній і отримано дані врожаю зерна ліній і відпо-
відних гібридів, які використано для розрахун-
ку дійсного гетерозису гібридів. Зроблено по-
рівняння угрупування вихідних ліній за гене-
тичними дистанціями з рівнем гетерозису та
встановлено достовірну кореляцію між цими
показниками. Тобто у разі збільшення значень
генетичних дистанцій між вихідними лініями
рівень гетерозису відповідних гібридів достовір-
но зростає.
При значенні генетичних дистанцій між лінія-
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ми менше 0,3 не рекомендуємо використовува-
ти ці пари для схрещування як близькоспорід-
нені. Такі зразки можна використовувати для
підвищення продуктивності ліній. Значення ге-
нетичних дистанцій більше 0,3 дають змогу
рекомендувати лінії для гібридизації з метою
отримання високогетерозисних гібридів.
Ми припустили, що на прояв гетерозису мо-

жуть впливати також сполучення алелів певних
локусів. Порівняння алельного складу МС ло-
кусів лінії та середнього рівня гетерозису гіб-
ридів, що отримано від схрещування даної лінії
з рештою, показав достовірну кореляцію за 9-ма
МС локусами. Це дало змогу записати модель-
ні генетичні формули «лінії Х» і «лінії Y», що
мають імовірно різну комбінаційну здатність.
Для перевірки цього припущення проведено
порівняльний аналіз генетичних формул «лінії
Y», ліній-стандартів і проаналізованих ліній,
гібриди від схрещування яких з рештою проя-
вили середній рівень гетерозису вище 149%.
Лініями-стандартами були найбільш розпов-
сюджені лінії, що входять до складу гібридів —
національних стандартів середньої групи стиг-
лості, до якої належать і аналізовані нами лінії.
Однаковий алельний склад більшості МС

локусів у ліній-стандартів, модельної лінії Y і
досліджених ліній, гібриди яких мали високий
рівень гетерозису, підтвердив можливість ви-
користання цього підходу для прогнозування
отримання високогетерозисних гібридів у ком-
плексі з оцінкою генетичних дистанцій між ви-
хідними лініями.
Маркування генів стійкості до фузаріозної

гнилі. Важливим напрямом молекулярної гене-
тики є ідентифікація генів стійкості рослин про-
ти хвороб. Для виявлення поліморфних між
батьківськими лініями, контрастними за стій-
кістю проти фузаріозу, локусів використали різ-
ні типи ПЛР-аналізу. Визначено 40 поліморф-
них локусів, за якими протестовано суміші ДНК
з гомозиготних стійких і нестійких генотипів. За
7-ма МС локусами виявлено поліморфізм між
сумішами. Дані ПЛР-аналізу за ознакою на-
явність/відсутність фрагмента ампліфікації зі-
ставляли з результатами гібридологічного ана-
лізу відповіді рослини на ураження. За 5-ма
локусами не встановлено достовірних коре-
ляцій між ознакою стійкості та алельним скла-
дом тестованих локусів. За SSR-локусом
phi001 знайдено поліморфні фрагменти амплі-
фікації, що розрізняють батьківські лінії та конт-
растні за стійкістю пули ДНК: довжиною 180
п.н., характерний для стійкої лінії Одеська 139
та суміші ДНК стійких F2-зразків, та 195 п.н.,
характерний для нестійкої лінії R221 та суміші
ДНК нестійких F2-зразків. Аналогічні результа-
ти отримано при використанні пари STS-прай-
мерів RGA11: амплікони довжиною 240 та 265
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Геном кукурудзи
та його поліпшення

п.н. відповідно, характерні для «стійких» і «не-
стійких» генотипів.
Для визначення зчеплення локусів phi001 і

RGA11 з локусом стійкості до фузаріозної гнилі
проведено генотипування рекомбінантів F2-по-
пуляції. Дані генотипування і фенотипового
прояву стійкості проти фузаріозної гнилі про-
аналізовано за допомогою комп’ютерної про-
грами «JOINMAP ver. 2.0». Відстань маркерів
phi001 і RGA11 від локусу стійкості становила
30,3 і 18,3 сМ, відповідно. Відома хромосомна
локалізація МС локусу phi001 дала змогу лока-
лізувати локус RGA11: він знаходиться на ко-
роткому плечі хромосоми 1.
Для перевірки маркуючого потенціалу роз-

робленого ДНК-маркера проведено тестування
генотипів кукурудзи з різним ступенем стійкості
за локусом RGA11. Маркер виявився ефектив-
ним у 74% порівнянь і може бути використаний
у селекції за попереднього скринінгу і добору
генотипів кукурудзи.
Дані ПЛР-аналізу генотипів за локусом

RGA11 можна внести в «характеризуючу» ча-
стину генетичних формул відповідних ліній і
гібридів. Наприклад, генетична формула лінії
ГК26, доповнена інформацією про ДНК-типу-
вання локусу RGA11 (код Х), має такий вигляд:
A109B105C137D128E146F202G170H175I282J159K78L122M131N162
O101P94Q376R147S173T159U107V215W288Х240.

Уперше теоретично та експериментально
проаналізовано внутрішньовидовий молеку-
лярно-генетичний поліморфізм різних фракцій
геному кукурудзи за допомогою ДНК-маркерів
і запропоновано загальну стратегію оцінки
генотипів кукурудзи, яка охоплює всі аспекти
створення маркерних систем та їхнього

Висновки

практичного застосування в селекційному
процесі. Дослідження поліморфізму різних діля-
нок геному кукурудзи дало змогу розробити
маркерні системи для комплексної оцінки лінії
чи гібриду кукурудзи: його генетичної чисто-
ти, гетерозисного потенціалу, аутентич-
ності, стійкості проти фузаріозної гнилі.
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Проаналізовано методоло ічні підходи щодо
мі ро лонально о розмноження айви звичайної
(Cydonia oblonga Mill.) я підщепи для р ші з
метою прис орено о розведення, створення
висо опрод тивних насаджень інтенсивно о тип
та оздоровлення їх від інфе ційних хвороб.

Технології мікроклонального розмноження
рослин постійно розвиваються і удосконалю-
ються. У культуру in vitro введено понад 2000
видів декоративних, овочевих, технічних і де-
ревних рослин, що дає змогу в сотні тисяч разів
збільшувати коефіцієнт їх розмноження, отри-
мувати здоровий і позбавлений вірусної та бак-
теріальної інфекції садивний матеріал [3].
Останнім часом в Україні відбувається ма-

сове закладання садів інтенсивного типу, са-
дивний матеріал яких має бути оздоровлений
зі щільністю більше ніж 1500 шт./га дерев з упо-
вільненим типом росту для підвищення скоро-
спілості, врожайності та якості плодів. Одним
із важливих факторів підвищення продуктив-
ності садів є застосування сучасних біотехно-
логій розмноження садивного матеріалу, ство-
рення і прискорення розведення новітніх висо-
копродуктивних сортів української селекції, що
проводять методом культури тканин, живцю-
ванням в in vitro та традиційними методами в
польових розсадниках [8].
Застосування методу культури ізольованих

тканин плодових рослин дає змогу отримува-
ти генетично однорідний і оздоровлений садив-
ний матеріал з високим коефіцієнтом розмно-
ження, га- або поліплоїдні форми, життєздатні
гібриди за умов віддалених схрещувань. Ка-
люсну культуру використовують під час дослі-
дження сумісності та диференціації тканин за
умов щеплення.
Метод мікроклонального розмноження мож-

на застосовувати також для оздоровлення й
отримання прищеп і підщеп груші. При цьому
вичленовують верхівки пагонів і латеральні

бруньки та культивують на середовищі Мура-
шіге-Скуга (МС) [9] з 1—2 мг/л 6-бензиламіно-
пурину (БАП), що сприяє проліферації чисель-
них пагонів. У подальших дослідженнях дове-
дено сортову специфічність груші до складу
живильного середовища, якості та кількості ре-
гуляторів росту [11, 13].
Ефективну методику мікроклонального роз-

множення та адвентивного органогенезу в
листкових експлантатах для 6 сортів груш роз-
роблено в Інституті садівництва НААН [1, 12].
Для стерилізації живців використовують 0,1—
0,3%-й розчин AgNOз. Сегменти пагонів куль-
тивують на середовищі МС з 35 г цукрози, 100
мг/л гідролізату казеїну, 0,7% агару, 1 мг/л БАП,
0,1 мг/л індолілмасляної (ІМК) і гіберелової кис-
лот, які містять вітаміни, мг/л: тіамін — 0,1,
нікотинова кислота — 2, піридоксин — 0,5, біо-
тин — 1, фолієва кислота — 0,01, гліцин — 2,
кальцію пантотенат — 0,5, рибофлавін — 0,1
та р-амінобензойна кислота — 1. Кожні 4 тижні
пагони субкультивують на свіжому живильно-
му середовищі і укорінюють довжиною 20—30
мм у дві стадії. Спочатку індукують ризогенез
на середовищі з 1/2 концентрацією мікросолей
МС, 1,5% цукрози та 2 мг/л ІМК (інші компонен-
ти додають для розмноження). Через 2—3 до-
би пагони переносять на живильне середови-
ще без ІМК. Укорінені пагони висаджують у сте-
рильний субстрат (торф:пісок:перліт — 4:1:1) і
витримують за вологості 60—80% протягом 4—
6 тижнів. Адаптовані рослини спочатку перено-
сять у теплиці, а потім висаджують у польових
умовах. У підсумку виявлено сортову специ-
фічність рослин груші на всіх етапах мікрокло-
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нального розмноження і адвентивного органо-
генезу, тому схеми клонування підбирають для
кожного сорту окремо [4, 5].
Незважаючи на особливу цінність, смакові

якості, своєрідність аромату, зовнішній вигляд
і високий уміст корисних речовин, нині зменши-
лися площі промислових насаджень і врожай
плодів груші через її виродження, ураження
хворобами, шкідниками, погіршення екології
довкілля тощо. Одна з головних причин цього
— обмежений вибір підщеп, які були б найпри-
датнішими для створення скороспілих інтенсив-
них насаджень. Тому надзвичайно актуальним
є пошук і широке використання клонових під-
щеп рослин з оптимальною пристосованістю до
конкретних ґрунтово-кліматичних умов, а також
сумісних з вирощуваними сортами [13].
Потрібно зазначити, що до недавнього часу

підщепами для саджанців були рослини, виро-
щені з насіння деяких культурних (Вільямс літ-
ній) та дикоростучих сортів лісової груші. Од-
нак істотним недоліком таких підщеп є над-
мірна сила росту та пізні строки вступу рослин
у фазу плодоношення [7].
Водночас у практиці розсадництва груші по-

чали використовувати рослини айви довгастої
(звичайної) (Cydonia oblonga Mill.) як вегета-
тивні підщепи, що дає змогу отримувати слаб-
корослі, скороспілі, високоврожайні і стійкі до
стресових факторів довкілля дерева. Айву зви-
чайну, що дико зростає переважно в Криму, а
також у Закарпатській та Чернівецькій облас-
тях, вирощують як декоративну рослину і під-
щепу при створенні низькорослих форм груші
[2]. Айва звичайна, за словами І.В. Мічуріна,
краща неперевершена підщепа для груші. Він
стверджував також, що деякі культурні сорти
груші, щеплені на айві, чудово розвиваються,
якість їхніх плодів вища, ніж у щеплених на гру-
шевих підщепах, але ростуть вони повільніше.
В однакових умовах проростання маса та цук-
ристість плодів груші, щепленої на айві, вищі,
ніж на звичайній підщепі. Карликові дерева по-
чинають плодоносити на 3—4-й рік після садін-
ня, формують високі врожаї і невеликі за роз-
міром [7].
Однак, будь-які вегетативні підщепи потре-

бують ретельного випробування в конкретних
ґрунтово-кліматичних умовах, високої суміс-
ності з прищепами, і лише найвитриваліші з
них, згідно з результатами комплексної пере-
вірки, рекомендовані для виробництва. В умо-
вах правобережної частини Західного Лісосте-
пу України на підставі комплексного вивчення
клонових підщеп у маточнику і розсаднику ви-
ділено найцінніші й найперспективніші форми
айви, зокрема Мліївська та ВА 29, які за біоло-
гічними і господарськими показниками рекомен-
довано для подальшого використання як під-

Методологічні підходи щодо
мікроклонального розмноження айви звичайної

щеп у насадженнях груші [13]. Установлено, що
для груші ефективними є такі форми айви: Ан-
жерська, ІС 2-10 та ІС 4-6. Ґрунтовно вивчено і
рекомендовано для впровадження у вироб-
ництво вегетативні підщепи айви Прованська,
ІС 4-12, ІС 4-15 і МА [8].
Проте проблемою будь-якого вегетативного

розмноження рослин є їхнє ураження вірусни-
ми, мікоплазмовими, бактеріальними й іншими
інфекційними хворобами і, як наслідок, значна
втрата продуктивності в розсадниках і садах.
Якщо з фітопатогенними бактеріями і грибами
успішно борються за допомогою хімічних за-
собів, то віруси та мікоплазмові інфекції є внут-
рішньоклітинними паразитами, що не дає змо-
ги оздоровлювати рослини традиційними мето-
дами. Особливістю цих інфекцій є те, що у разі
ураження вихідної (материнської) рослини усі
потомки стають інфікованими, а наявна партія
розсадницької продукції — бракованою. З іншо-
го боку, їхнє використання для закладання саду
призводить до зниження продуктивності рослин
на 30—35% [5].
Нині частка безвірусного садивного матеріа-

лу у розсадництві України незначна. Водночас
відповідно до галузевої програми розвитку са-
дівництва до 2025 р. 100% плодових насад-
жень України передбачено закласти оздоров-
леним безвірусним садивним матеріалом [4].
Перспектива переходу розсадницьких госпо-

дарств на вирощування безвірусного стандарт-
ного садивного матеріалу, адаптованого до
ґрунтово-кліматичних умов конкретної зони, зу-
мовлює потребу закладення в Україні маточних
насаджень плодових порід, створення маточ-
но-насіннєвих і живцевих садів та розсадників,
виробництва необхідної кількості саджанців су-
часного породно-сортового складу. Стає оче-
видним, що перспективними у промисловому
садівництві є отримання безвірусних базових
клонів, оздоровлення їх у культурі in vitro й на-
ступне прискорене розмноження біотехнологіч-
ними методами.
Порівняно з традиційними методами біотех-

нологія мікроклонального розмноження має
низку істотних переваг, що дає змогу швидко
розмножувати цінний генетичний матеріал,
одержувати вегетативне потомство важкороз-
множувальних видів плодових культур, прово-
дити відбір здорового садивного матеріалу, в
лабораторних умовах одержувати його потріб-
ну кількість протягом року і створювати банк
генотипів рослин [13].
Аналіз ситуації в садівництві свідчить, що

фактор ураження плодових рослин вірусними
і мікоплазмовими інфекціями не беруть до ува-
ги в більшості невеликих державних і фермер-
ських господарств. Вихідний підщепний і при-
щепний матеріал у господарствах, як правило,
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сумнівного походження, відповідно наявні сад-
жанці будуть низької якості [8].
Розвинені країни світу (США, Італія, Франція,

Нідерланди) практикують вирощування оздо-
ровленого садивного матеріалу з використан-
ням біотехнології культури тканин in vitro. Літе-
ратурні дані свідчать, що в Україні мікрокло-
нальне розмноження плодових культур — на
початкових етапах. Способи введення в куль-
туру in vitro та умови культивування, відпрацьо-
вані для окремих форм і сортів рослин, не зав-
жди можна використати для інших, оскільки
реакція різних генотипів за стерильних умов
розмноження in vitro проявляється сильніше,
ніж у традиційних [9].
У монографії [6] узагальнено досвід нау-

ковців [16, 17], які для мікроклонального роз-
множення рослин рекомендують використову-
вати:

· культури меристем (0,2—0,5 мм), лате-
ральні бруньки чи верхівки пагонів (1—2 мм),
які укорінюють або розділяють на міжвузля і
після підростання укорінюють;

· міжвузля, які отримують розрізанням паго-
нів, що ростуть у культурі in vitro; при культи-
вуванні в культурі in vitro на кожному міжвузлі
формується пазушна брунька, з якої утворю-
ється пагін, придатний до розмноження;

· квіткові меристеми для одержання вегета-
тивних пагонів, які використовують для роз-
множення, як описано вище;

· експлантати листків, сегменти стебла чи
запасаючих органів для регенерації стебла пе-
ред утворенням калюсу (прямий органогенез);

· експлантати ембріогенної тканини для отри-
мання соматичних зародків з метою утворен-
ня калюсної субстанції (прямий ембріогенез);

· морфогенний калюс для регенерації па-
гонів, які після досягнення висоти 10 мм укорі-
нюють (непрямий органогенез);

· калюс або суспензійну культуру клітин, що
здатна утворювати соматичні зародки (непря-
мий ембріогенез) [6, 16, 17].
У серії досліджень [14, 15] вивчено вплив

цитокінінів на розвиток адвентивних пагонів
айви звичайної. Виявлено, що дія кінетину та
БАП після обробки 2,4-Д сприяє індукції сома-
тичного ембріогенезу. Досліджено дію різних
ауксинів (ІМК, ІОК, НОК) на ступінь укорінюван-
ня пагонів айви звичайної в культурі in vitro.
Установлено, що максимального ефекту дося-

гають за умов використання надзвичайно висо-
ких концентрацій ІМК (2000 мг/л) у максималь-
но короткий період (від 5 с до 1 хв). Мікрокло-
нальне розмноження прованської айви свід-
чить, що максимальна кількість мікропагонів
утворюється за дії БАП, причому найоптималь-
нішу комбінацію відсотка та якості укорінюван-
ня пагонів виявлено за умов додавання в жи-
вильне середовище НОК [19].
Культуру пагонів отримують із верхівки ла-

теральних або головних пагонів завдовжки до
20 мм, що активно ростуть, або сплячих бру-
ньок. Великі розміри експлантата за умов вве-
дення в культуру in vitro дають змогу рослинам
інтенсивніше рости та утворювати багато пазуш-
них бруньок. З метою отримання достатньої кіль-
кості матеріалу для мікроклонального розмно-
ження в культурі пагонів індукують ріст пазуш-
них бруньок уведенням до складу живильного
середовища цитокінінів, при цьому усувається
апікальне домінування і утворюються бічні па-
гони, які використовують як мікроживці [10].
Отже, вдосконалення основних біотехноло-

гічних прийомів передбачає врахування біоло-
гічних властивостей культури, підвищення рів-
ня регенераційного потенціалу й ефективності
циклу розмноження, що дає змогу істотно роз-
ширити практичні засади методу мікроклональ-
ного розмноження для виробництва оздоровле-
них саджанців плодових культур, зокрема груші.
Нами на базі Української науково-дослідної

станції карантину рослин НААН та Національ-
ного університету біоресурсів і природокорис-
тування України проводяться спільні дослід-
ження стосовно вдосконалення методів веге-
тативного розмноження айви звичайної як
підщепи для груші в умовах in vitro та in vivо.
Основними науковими напрямами роботи є оз-
доровлення, введення в культуру in vitro й
адаптація до умов відкритого ґрунту безвірус-
них рослин айви звичайної як підщепи для гру-
ші, а також розмноження вихідного матеріалу
для закладання виробничих плантацій. Водно-
час дослідження передбачають забезпечення
безвірусним вихідним матеріалом розсадниць-
ких господарств України з метою подальшої
інтенсифікації садів інтенсивного типу. З огля-
ду на це вегетативне розмноження форм і сор-
тів айви звичайної з використанням новітніх
біотехнологічних методів сприятиме підвищен-
ню коефіцієнта їх розмноження в кілька разів.

У сучасних умовах назріла нагальна потре-
ба переходу розсадництва на безвірусну осно-
ву, яке має забезпечити ринок високоякіс-
ними саджанцями, підвищити продуктивність

садів, зменшити затрати на проведення за-
ходів боротьби з переносниками і збудника-
ми карантинних і небезпечних інфекційних
хвороб.
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
МАШИННО-ТРАКТОРНИМ ПАРКОМ

Запропоновано дис ретн динамічн модель
розвит машинно-тра торно о пар на рівні
р пно о ре іон . Роз лян то задач
оптимально о правління в моделі.

Нині тракторний парк у сільському госпо-
дарстві України налічує велику кількість трак-
торів, які давно відпрацювали свій амортизацій-
ний термін. Затрати на ремонт та експлуатацію
таких тракторів стали невиправдано великими
й різко погіршилась надійність їхньої роботи.
Тому розробка науково обґрунтованих методів
управління процесами оновлення тракторного
парку є досить актуальною задачею.
Мета дослідження — показати економіко-

математичну модель оновлення машинно-трак-
торного парку як динамічної системи на базі
інтегральних рівнянь.
Результати дослідження. На першому ета-

пі моделювання для аналізу основних стратегій
розвитку тракторного парку та обґрунтування
відповідних управлінських рішень доцільно за-
стосувати агреговані макроекономічні моделі,
які описують взаємодію основних показників
функціонування тракторного парку в сільсько-
му господарстві на рівні крупного регіону.
До таких моделей відноситься запропонова-

на дискретна економіко-математична модель,
яка дає змогу моделювати процеси оновлення
тракторного парку як деякої динамічної систе-
ми, що розвивається.
З метою упровадження такої моделі в прак-

тику управління необхідно розробити методи-
ку її застосування для обґрунтування планово-
управлінських рішень, виконати дослідження

типових постановок задач у цій моделі та роз-
робку алгоритмів їх розв’язування, вирішити
проблему інформаційного забезпечення мо-
делі.
Оскільки сільськогосподарське виробництво

є виробничою системою з нерівномірним на-
вантаженням, розрахунки потреби в тракторах
треба здійснювати за піковими періодами ви-
конання тракторних робіт. Такі періоди, зазви-
чай, для конкретного регіону відомі.
Відомо також обсяги тракторних робіт в

умовних еталонних гектарах, які треба викона-
ти за даний піковий період. Денна норма виро-
бітку для кожної марки трактора на конкретній
роботі також відома. Тому можна визначити
норму виробітку Wij даним трактором за весь
піковий період в умовних еталонних гектарах
для кожного конкретного виду роботи:

Wij = NijDηi,

де Nij — денна норма виробітку для j-ої марки
трактора на і-й роботі; D — тривалість піково-
го періоду, днів; ηi — коефіцієнт переводу об-
сягу і-ої роботи з фізичних одиниць в умовні
еталонні гектари.
Перейдемо безпосередньо до побудови ма-

тематичної моделі, де:
І — задана множина тракторних робіт в дано-

му піковому періоді; і — номер роботи |I|=n; J —
множина марок тракторів; j — номер марки
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трактора, j є J, |J|=m; ts — рік, на який прово-
диться розрахунок; tk — рік придбання тракто-
ра; [to, T] — плановий інтервал розрахунку в ро-
ках; tkj — почасова границя списання трактора
j-ої марки: і якщо трактор придбаний регіоном
у році tk, то при tk<tkj трактор списується, при
tk>tkj — використовується у виробничому про-
цесі; Wij(tk, ts) — виробіток трактором j-ої марки,
що надійшов у регіон у році tk на і-й роботі в році
ts в умовних еталонних гектарах; хij (tk) — кіль-
кість тракторів j-ої марки, що придбані у році tk,
які виконують і-ту роботу; bi(ts) — заданий об-
сяг і-ї роботи в розрахунковому піковому періоді
виробничого циклу у році ts; р(ts) — наявність ро-
бочої сили у регіоні у році ts; Pij(tk) — кількість
персоналу, що обслуговує j-у марку трактора,
який придбаний у році tk, на і-й роботі у році ts;
rj(tk, ts) — амортизаційні відрахування в році ts
на трактор j-ої марки, який придбаний у році tk;
cij(tk, ts) — прямі експлуатаційні витрати на ви-
конання і-ї роботи у році ts, що припадають на
трактор j-ої марки, який придбаний у році tk;
λj(ts) — ціна одного трактора j-ої марки у році
ts; L — прямі експлуатаційні витрати на вико-
нання всіх тракторних робіт у піковому періоді.
Потреба в тракторах має визначатися з умо-

ви забезпечення виконання обсягів усіх зада-
них робіт у даному піковому періоді року ts, ts
— [to, T]:

 ( ) ( ) ( )
i

j

m s

i s ij k s ij k
j 1 k k

b t W t , t x t ,i 1,n,
= =

= =∑ ∑ (1)

де mi — кількість марок тракторів, що викону-
ють і-у роботу.
Потреба в робочій силі, що забезпечує ви-

конання заданих обсягів робіт у році ts, визна-
чається з рівняння:

. (2)

Система алгебраїчних рівнянь (1)—(2) є дис-
кретною динамічною моделлю з керованою
пам’яттю. Вона описує процес розвитку трак-
торного парку в регіоні з урахуванням науково-
технічного прогресу.
Залежно від того, які функції задані, в даній

моделі можливі постановки різних задач. Най-
більшої уваги з погляду на практичне застосу-
вання заслуговує така задача: при заданих об-
сягах робіт і трудових ресурсів визначити вік
тракторів ts—tkj, що підлягають згортанню, а
також кількість нових тракторів, які потрібно
ввести в експлуатацію. За такої постановки за-
дачі функції bi(ts), p(ts), Wij(tk, ts), Pij(tk) завжди
вважатимемо заданими, ts ∈[t0, T], tk ∈[τ0, ts],
τ0 = min tkj, k≤s.
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Функції xkj (tk), , tk ∈[τ0, ts] зав-
жди є шуканими.
Функції tkj

 можуть бути заданими або шука-
ними.
Якщо функції tkj

 відомі, то задача зводиться
до розв’язання системи лінійних алгебраїчних
рівнянь відносно невідомих xij(tk).
Проте більшої уваги потребує задача зна-

ходження функцій tkj
, а отже, і віку тракторів ts—

tkj
 з динаміки розвитку тракторного парку як
динамічної системи, тобто з самої моделі (1)—
(2), за умови, що tkj

 — невідомі.
Залежно від співвідношення числа невідо-

мих і рівнянь у моделі (1)—(2) можна розв’язу-
вати 2 класи задач у даній моделі.
Якщо число рівнянь у моделі (1)—(2) співпа-

дає з числом невідомих, то одержуємо задачу
багатоваріантного прогнозу.
Якщо число невідомих більше числа рівнянь,

то одержуємо задачу оптимального управління.
При mi>1 у моделі (1)—(2) число невідомих

завжди більше числа рівнянь, а отже, розв’я-
зок задачі не є єдиним. Тому необхідно до си-
стеми рівнянь (1)—(2) додати деякий критерій
оптимальності. Це дасть змогу розв’язувати
задачу в моделі (1)—(2) як задачу оптимально-
го управління.
Приймемо за критерій оптимальності міні-

мум експлуатаційних витрат за весь плановий
інтервал [τ0, T] на виконання всього заданого
обсягу робіт у річний період кожного року ts,
ts∈[τ0, T]:

Тепер можна сформулювати задачу опти-
мального управління розвитком тракторного
парку в сільському господарстві на регіональ-
ному рівні.
Визначити невідомі функції 

 що надають мінімум
функціоналу L:

; (3)

при обмеженнях L-рівностях:

(4)

    (5)
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обмеженнях-нерівностях:

(6)

і початкових умовах:

(7)

Після визначення xij(ts) можна знайти не-
обхідну кількість тракторів j-го типу в році ts,
ts∈[t0, T]:

Після визначення функції 

 jkt ,

j=  можна
списати в році ts всі трактори j-ої марки, які на-
дійшли в регіон у році tk за умови, що tk<tkj

.
Окрім цього, можна визначити термін експлуа-
тації тракторів:

dj=ts—tkj
, j= .

Неперервними аналогами цієї дискретної

моделі є інтегральні динамічні моделі з керо-
ваною пам’яттю, що будуються на базі інте-
гральних рівнянь Вольтери першого та друго-
го роду з невідомою нижньою границею інте-
грування.
Теорія і застосування цього класу моделей

досліджувались у роботах [1—5].
Неперервні моделі більш придатні для тео-

ретичного дослідження існування та єдиності
розв’язків задач у даних моделях, знаходжен-
ня екстремальних значень одержаних розв’яз-
ків та вивчення якісної поведінки розв’язків на
заданих інтервалах.
Проте дискретні моделі є більш зручними і

природними з погляду на їхнє практичне зас-
тосування в плануванні та управлінні, а також
чисельного розв’язування.
У неперервних інтегральних моделях задачі

зводяться до розв’язування систем інтеграль-
них рівнянь, а в дискретних динамічних моде-
лях — систем алгебраїчних рівнянь. Чисельні
алгоритми розв’язування систем алгебраїчних
рівнянь значно простіші і зручніші, ніж систем
інтегральних рівнянь. Крім того, теоретичні ре-
зультати, одержані для неперервних моделей,
у багатьох випадках застосовують для анало-
гічних дискретних моделей.

Результати, одержані в роботах [1—5] для
неперервних моделей, можна з деякими моди-
фікаціями перенести на запропоновану дис-
кретну динамічну модель. Це стосується те-
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Висвітлено рез льтати 7-річних стаціонарних
польових досліджень з оцін ою ефе тивності
розроблено о омпле с а рохімічних заходів,
направлено о на відновлення м сно о стан ,
фізи о-хімічних властивостей, поживно о режим
та прод тивності а рохімічно де радовано о
темно-сіро о опідзолено о ґр нт .

В останні 15 років в Україні переважає екс-
тенсивне ведення землеробства, однією з оз-
нак якого є вирощування врожаїв переважно за
рахунок природної родючості ґрунтів. За дани-
ми Центру «Укрдержродючість», у середньому
за 1996—2008 рр. унесенням добрив компен-
совано лише 39,5% поживних речовин, винесе-
них з ґрунту врожаями сільськогосподарських
культур [4]. Становище ускладнюється тим, що
це відбувається на фоні виключення із систем
удобрення гною і хімічних меліорантів. Поєд-
нання зазначених факторів стало причиною
комплексної агрохімічної деградації ґрунтів —
дегуміфікація, зниження вмісту елементів жив-
лення та погіршення фізико-хімічних властиво-
стей. Процеси деградації охопили практично
всю територію землекористування і всі типи
ґрунтів [10].
Високоефективний сталий розвиток земле-

робства на деградованих ґрунтах можливий
лише після відновлення їхньої родючості. Тео-
ретичні й практичні підходи вирішення цієї про-
блеми викладено в працях багатьох учених.
Зокрема, багато хто з авторів [5, 7, 8] відзна-
чає, що підвищення родючості ґрунтів досяга-
ють регуляцією їхніх фізико-хімічних властивос-
тей, створенням замкнутого колообігу поживних
речовин, збільшенням статей надходження всіх
необхідних елементів живлення. Щодо віднов-
лення вмісту гумусу в ґрунті, то рекомендується
використовувати всі резерви органічних речо-
вин, передусім, рослинні рештки, побічну про-
дукцію і сидерати, що дає можливість не лише
відновити потенційну родючість, а й безпосе-
редньо впливати на продуктивність сівозміни
[1, 9]. Однак у наведених наукових працях ви-

сновки здебільшого носять загальний характер,
а їх уточнення потребує проведення додатко-
вих досліджень у конкретних ґрунтово-кліматич-
них та господарсько-економічних умовах.
Мета досліджень — вивчення ефективності

комплексу агрохімічних заходів, направлених
на відновлення гумусного стану, оптимізацію
фізико-хімічних властивостей та поживного ре-
жиму агрохімічно деградованого темно-сірого
опідзоленого ґрунту.
Методика досліджень. Польові досліджен-

ня проводили на полях стаціонарного досліду
у Рівненському інституті агропромислового ви-
робництва УААН з 1960 р. Після реконструкції
досліду в 2001 р. вивільнилось 2 поля сівозмі-
ни, на кожному з яких були ділянки. На одній
із них від початку закладки стаціонару культу-
ри вирощували без удобрення, іншій — з ви-
користанням рекомендованих доз добрив. На
цих ділянках закладено стаціонарний дослід з
вивчення впливу вапнування, побічної продук-
ції і добрив на відновлення агрохімічних влас-
тивостей та продуктивності деградованого тем-
но-сірого опідзоленого ґрунту.
Дослідження проводили впродовж 2002—

2008 рр. у 2-пільній сівозміні, де ячмінь ярий
чергувався з кукурудзою на зерно. Рекомендо-
вані норми добрив для ячменю ярого станови-
ли N60Р60К60; кукурудзи на зерно — N150Р90К120.
У варіантах з розрахунковими нормами добрив
їх встановлювали на запрограмовану врожай-
ність зерна ячменю ярого 50 ц/га і кукурудзи —
80 ц/га. Як органічні добрива застосовували
солому ячменю і стебла кукурудзи з унесенням
компенсуючих доз азоту.
Загальний гумус визначали за методом Тю-
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ріна в модифікації Сімакова, азот, рухомі спо-
луки фосфору і калію — за методом Кірсано-
ва. Під час проведення польових досліджень
керувались методикою польового досліду
(Б.М. Доспєхов, 1975 р.).
Результати досліджень. Провідна роль у

відновленні родючості деградованих ґрунтів на-
лежить заходам, направленим на збільшення
вмісту органічної речовини. За результатами
досліджень багатьох учених встановлено за-
лежність між умістом гумусу і врожайністю сіль-
ськогосподарських культур. Це потребує постій-
ного контролю за динамікою гумусу в ґрунті і
ретельної оцінки факторів, які регулюють його
баланс. У зв’язку зі скороченням тваринницт-
ва частка гною і багаторічних трав у балансі
гумусу постійно зменшується. Нині основним і
найбільш доступним джерелом поповнення за-
пасів органічної речовини ґрунту є побічна рос-
линницька продукція. З огляду на це питання
наукового обґрунтування найбільш раціональ-
ного її застосування є дуже актуальним.
Наведені в табл. 1 експериментальні дані

свідчать про те, що застосування на удобрен-
ня соломи ячменю і стебел кукурудзи дає змо-
гу активно впливати на накопичення органічної
речовини ґрунту. На фоні внесення під ці куль-
тури рекомендованих норм добрив уміст гуму-
су на деградованій і окультуреній ділянках за
7 років зріс відповідно на 0,11 і 0,05 пункта.
Доповнення такої системи удобрення вапну-

ванням сприяло збільшенню вмісту гумусу ще
на 0,05 і 0,08 пункта, що підтверджує винятко-
ву роль кальцію у процесах гумусоутворення.

Відновлення родючості
агрохімічно деградованих ґрунтів

Унесення мінеральних добрив у нормах, роз-
рахованих на заплановану врожайність, які в
середньому за 7 років на ділянках 1 і 2 відпо-
відно становили N231Р115К232 і N223Р77К221 у
розрахунку на 1 га сівозміни, зумовило зростан-
ня вмісту гумусу відповідно на 0,22 і 0,18 пунк-
та порівняно з початковим. Більш істотне на-
рощування вмісту гумусу в цих варіантах, на-
самперед, пов’язане зі значно більшим
виходом побічної продукції.
Отже, застосування впродовж 7-ми років у

2-пільній ячмінно-кукурудзяній сівозміні на
удобрення всієї побічної продукції дає змогу
відновити вміст гумусу в деградованому ґрунті
до рівня, який був на початку досліду в окуль-
туреному ґрунті.
Наявність у схемі досліду варіантів без удоб-

рення дає можливість оцінити інтенсивність
мінералізації гумусу залежно від окультуреності
ґрунту. Зокрема, на деградованій ділянці, де
культури вирощували без добрив упродовж
48 років, уміст гумусу за останні 7 років змен-
шився лише на 0,01 пункту. Водночас на ді-
лянці, яку в 1960—2001 рр. удобрювали і лише
в 2002—2008 рр. використовували без добрив,
уміст гумусу за 7 років зменшився на 0,1 пунк-
та, тобто темпи його мінералізації були в 10
разів вищими порівняно з виснаженим ґрунтом.
Отримані дані узгоджуються з висновками ба-
гатьох учених [2, 3, 6] щодо найбільш активно-
го зниження його вмісту в перші 10 років після
припинення застосування добрив і стабілізації
гумусного стану, але на більш низькому рівні,
через 30—50 років.

Без добрив Перед початком ротації (2001 р.) 1,21 73 105 43

упродовж 1960— Без добрив (контроль) 1,20 67 106 48

2001 рр. (ділянка 1) N105Р75К90 + побічна продукція 1,32 88 159 84

N105Р75К90 + побічна продукція + СаСО3 1,37 97 223 89

N231Р115К232 + побічна продукція + СаСО3 1,43 119 233 126

N72Р64К65+10 т гною Перед початком ротації (2001 р.) 1,35 109 173 67

на 1 га сівозмінної Без добрив (контроль) 1,25 83 149 53

площі у середньому N105Р75К90 + побічна продукція 1,40 118 226 87

за 1960—2001 рр. N105Р75К90 + побічна продукція + СаСО3 1,48 122 234 91

(ділянка 2) N223Р77К221 + побічна продукція + СаСО3 1,53 137 250 135

  НІР05 (фактор А) 0,09 15 18 5

  НІР05 (фактор Б) 0,05 19 23 9

  НІР05 (взаємодія факторів) 0,06 16 19 8

1. Зміна вміст м с та елементів живлення під впливом заходів з о льт рення ґр нт в
шарі 0—20 см (2008 р.)

  Nлужн. Р2О5 К2ОУдобрення
Гумус,

%
мг/кг

1960—2001 рр.
(фактор А)

унесено на 1 га сівозміни
у 2002—2008 рр. мг/кг (фактор Б)
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В умовах достатнього зволоження врожай-
ність, передусім, лімітується вмістом азоту.
Оцінка забезпеченості ним ґрунтів пов’язана з
певними труднощами, зумовленими високою
динамічністю вмісту мінерального азоту впро-
довж вегетації. Більш стабільним показником є
лужногідролізований азот.
Згідно зі шкалою забезпеченості оптимум

умісту лужногідролізованого азоту в ґрунті зна-
ходиться в межах 150—200 мг/кг. Порівнявши
ці показники з отриманими в досліді даними,
можна стверджувати, що оптимізація вмісту
азоту в темно-сірих опідзолених ґрунтах з низь-
ким умістом гумусу потребує більш тривалого
періоду окультурення, а забезпечення потреби
культурних рослин цим елементом має здійс-
нюватись шляхом унесення необхідної кількості
добрив.
Вітчизняними й зарубіжними вченими вста-

новлено істотний вплив забезпеченості ґрунтів
рухомим фосфором на продуктивність сільсь-
когосподарських культур. Ґрунт у досліді в се-
редньому характеризувався підвищеним уміс-
том цього елемента, тому його оптимізація не
була складною проблемою. У варіантах з уне-
сенням рекомендованих норм добрив на фоні
вапнування вміст рухомих сполук фосфору в
орному шарі на ділянках 1 і 2 становив відпо-
відно 223 і 234 мг/кг ґрунту, що на 118 і 61 мг/кг
більше порівняно з початковим. Мінеральні
добрива в нормах, розрахованих на заплано-
вану врожайність, у поєднанні з вапнуванням
за 7 років забезпечували зростання вмісту фос-
фору в шарі ґрунту 0—20 см залежно від окуль-
туреності ділянки відповідно на 128 і 77 мг/кг
ґрунту. Більш істотне збільшення вмісту рухо-

мих сполук фосфору на ділянці 1 зумовлене
тим, що середньорічна норма внесення фос-
фору тут становила 115 кг/га, на ділянці 2 —
77 кг/га, що зумовлено вищим його початковим
умістом у ґрунті і відповідно меншою розрахун-
ковою нормою внесення фосфорних добрив.
Більша частина ґрунтів північно-західного

регіону України, як правило, характеризується
недостатнім умістом калію, що, насамперед,
зумовлено їхнім легким гранулометричним
складом. Тому оптимізація калійного режиму є
першочерговою передумовою їхнього загаль-
ного окультурення. Отримані результати дос-
ліджень свідчать про те, що навіть при внесенні
впродовж 42-х років рекомендованих норм доб-
рив не досягнуто істотного підвищення вмісту
обмінного калію в ґрунті. Зокрема, при викори-
станні впродовж 1960—2001 рр. темно-сірого
опідзоленого ґрунту без добрив і з унесенням
у середньому на 1 га сівозміни N72Р64К65 + 10 т
гною вміст рухомих сполук калію в кінці цього
періоду становив відповідно 43 і 67 мг/кг ґрун-
ту, тобто був низьким на обох ділянках. Вико-
ристання впродовж 7-ми років цих ділянок без
удобрення призвело до зменшення забезпече-
ності орного шару ґрунту цим елементом на
ділянці 1 на 5 мг/кг, ділянці 2 —14 мг/кг ґрунту.
Рекомендовані норми добрив сприяли зростан-
ню його вмісту на ділянці 1 на 41, ділянці 2 —
20 мг/кг ґрунту. Вапнування істотно не вплину-
ло на забезпеченість ґрунту рухомими сполу-
ками калію. За повного мінерального удобрен-
ня, розрахованого на заплановану врожайність,
середньорічна норма калію на ділянках 1 і 2
становила відповідно 232 і 221 кг/га, що спри-
яло швидкому збільшенню його вмісту в орно-

Без добрив упродовж Без добрив (контроль) 2,55 – –

1960—2001 рр. N105Р75К90 + побічна продукція 4,30 – +1,75

(ділянка 1) N105Р75К90 + побічна продукція + СаСО3 5,13 – +2,58

N231Р115К232 + побічна продукція + СаСО3 5,94 – +3,39

Н72Р64К65 + 10 т гною Без добрив (контроль) 3,47 +0,92 –

на 1 га сівозмінної N105Р75К90 + побічна продукція 4,95 +0,55 +1,48

площі в середньому N105Р75К90 + побічна продукція + СаСО3 5,52 +0,39 +2,05

за 1960—2001 рр. N223Р77К221 + побічна продукція + СаСО3 6,34 +0,40 +2,87

(ділянка 2)

  НІР05 по фактору А 0,11

  НІР05 по фактору Б 0,16

  НІР05 по взаємодії факторів 0,22

2. Прод тивність сівозміни залежно від родючості ґр нт , добрення і вапн вання, т/ а (се-
реднє за 2002—2008 рр.)

Відхилення, ±

фактор Бфактор А

Використання
ділянок у 1960—2001 рр.

(фактор А)

Удобрення у 2002—2008 рр.
у розрахунку на 1 га сівозміни (фактор Б)

Збір
зернових
одиниць
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Заробляння в ґрунт усієї побічної продукції
культур 2-пільної ячмінно-кукурудзяної сівозмі-
ни, що становило 9,2—12,8 т на 1 га сівозмін-
ної площі, у поєднанні з унесенням добрив у
нормах, розрахованих на заплановану врожай-
ність, дає змогу за 7 років наростити вміст
гумусу і елементів живлення у виснаженому
ґрунті до рівня, окультуреного на початку
досліду. У контрольних варіантах без удоб-
рення в середньому за 7 років різниця в про-
дуктивності деградованого і окультуреного

Висновки

ґрунтів становила 36%. На фоні побічної про-
дукції та вапнування продуктивність сівозмі-
ни на виснаженому ґрунті зросла з 2,55 т/га
зернових одиниць до 5,13 і 5,94 т/га при вне-
сенні відповідно рекомендованих та запрогра-
мованих норм добрив, на окультуреному
ґрунті — з 3,4 т/га до 5,52 і 6,34 т/га відпові-
дно. Отже, застосування розробленого ком-
плексу заходів дає можливість відновити про-
дуктивність агрохімічно деградованого ґрун-
ту до рівня 92—93% від окультуреного.
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му шарі ґрунту, який після закінчення дослід-
жень становив 126 і 135 мг/кг, або порівняно з
початковим зріс у 2,9 і 2 рази.
Основним узагальнюючим критерієм оцінки

рівня родючості ґрунтів вважається їх продук-
тивність. Визначення збору зернових одиниць
з 1 га сівозмінної площі показало, що внесен-
ня під культури побічної продукції та рекомен-
дованих норм добрив на ділянках 1 і 2 сприя-
ло зростанню продуктивності сівозміни відпо-
відно на 69 і 43% (табл. 2). При поєднанні такої
системи удобрення з вапнуванням зібрано від-
повідно 5,13 і 5,52 т/га зернових одиниць, що
на 101 і 59% більше, ніж на контролі без доб-
рив та на 19 і 12% більше порівняно із засто-
суванням добрив без вапнування. Це свідчить
про винятково важливу роль вапнування у від-
новленні родючості ґрунтів, підкислених у про-
цесі тривалого інтенсивного використання без
удобрення і з удобренням. Мінеральні добри-
ва в нормах, розрахованих балансовим мето-
дом на заплановану врожайність ячменю яро-

го і кукурудзи на зерно, виявились значно
ефективнішими щодо рекомендованих і забез-
печили порівняно з останніми на ділянках 1 і 2
відповідно на 38 і 28% вищу продуктивність
сівозміни. Їх застосування в поєднанні з вапну-
ванням і заробкою в ґрунт побічної продукції
дає можливість підвищувати продуктивність
сівозміни в 2,3 і 1,8 раза та підтримувати її на
рівні 5,94—6,34 т/га зернових одиниць.
Слід ураховувати, що різниця в продуктив-

ності ділянок значно змінюється від фону удоб-
рення. Якщо у варіантах без удобрення в се-
редньому по сівозміні вона становила 0,92 т/га,
то при застосуванні рекомендованих норм доб-
рив без вапнування — 0,55 т/га, з вапнуванням
— 0,39 т/га зернових одиниць. Вирівнювання
продуктивності ґрунтів зі зростанням інтенсифі-
кації удобрення зумовлено, насамперед, знач-
но вищим приростом від добрив збору зерно-
вих одиниць на деградованій ділянці, який у се-
редньому за 7 років становив 1,75—3,39 т/га,
окультуреній — 1,48—2,87 т/га.
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УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ
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Наведено основні напрями розвит
природоохоронних територій, я і баз ються
на запровадженні принципів інте ровано о
правління водними рес рсами з метою їхньо о
збереження, відтворення, раціонально о
водо орист вання.

Дослідивши сучасну соціально-економічну
ситуацію на території Шацького національного
природного парку (НПП) установлено, що го-
ловними користувачами та споживачами його
водних ресурсів є сільське, лісове та комуналь-
не господарства, харчова та переробна про-
мисловість, рекреація та побутове водопоста-
чання населених пунктів району. Водоспожи-
вання включає використання води із різних
джерел водних ресурсів. Для задоволення гос-
подарських потреб забирають воду безпосе-
редньо з озер, річок, водоносних горизонтів.
Озера використовують для спортивно-оздоров-
чого відпочинку та рибальства. Воду відкритих
водойм для питних цілей не використовують.
Водночас водокористувачі є і забруднювачами
водних ресурсів; основною відмінністю цієї те-
риторії є віддаленість від великих промислових
центрів і міських територій.
Методика досліджень. Водоспоживання в

сільських місцевостях залежно від конкретних
умов поділяють так: господарсько-питні потре-
би населення житлового фонду; комунально-

побутові для підприємств і закладів обслугову-
вання населення; для рослинництва та тварин-
ництва колективних і особистих господарств;
для зовнішнього благоустрою населених
пунктів; в окремих регіонах, таких як Шацький
НПП, для рекреаційного господарства.
Для розрахунків водозабезпечення викори-

стовували норми господарсько-питного водоко-
ристування для сільських населених пунктів з
урахуванням витрат на сільськогосподарське
та лісове виробництво, місцеву промисловість,
комунальні потреби, комунально-побутові, ад-
міністративні та колективно-громадські послу-
ги [1, 2, 4].
Результати досліджень. В адміністратив-

ному відношенні територія Шацького НПП зна-
ходиться в межах Шацького району Волинсь-
кої області і займає 67% його території. На те-
риторії парку розміщені селище міського типу
Шацьк (адміністративний центр району) та 13
сільських поселень із загальною чисельністю
населення 12,1 тис. чол.
На основі проведених досліджень, аналізів

Населення 12059 1,6 1,6 51,0 1,4 32,0
Державне управління, освіта,
охорона здоров’я та соціальна
допомога 1582 0,2 0,2 6,0 0,2 8,0
Лісове господарство 284 0,04 0,04 1,0 0,1 1,5
Сільське господарство 131 1,1 1,11 28,0 2,5 46,0
  рослинництво 0,6 0,6 1,4
  тваринництво 0,5 0,5 1,1
Промисловість 23 0,1 0,1 3,0 1,0 7,5
Комунальні послуги, колективно-
громадські та особисті послуги,
торгівля 369 0,1 0,15 5,0 0,2 4,0
Пожежогасіння 17 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01
Рекреаційне господарство 401 0,05 0,1 5,5 0,05 0,09
Всього 12059 1,36 3,31 100 5,50 100

1. Основні водоспоживачі Шаць о о НПП

Всього
водокористування

(фактично)

Розрахункове
водокористування

млн м3/добу %млн м3/добу %

Категорія водоспоживачів
Чисельність
населення,
чол.

Використання води
в господарствах і на
господарсько-питні
потреби, млн м3/добу
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статистичних і виробничих даних кількості ви-
користаної води за сучасних потужностей ве-
дення господарства, безповоротне водоспожи-
вання за категоріями водоспоживачів за галу-
зями господарств разом з проживаючим на
території населенням нині орієнтовно стано-
вить 3,31 млн м3 води, враховуючи сезонні
зміни. Обраховано водокористування при про-
ектованих потужностях — 5,5 млн м3 (табл.1).
Тобто нині відбувається спадання потужностей
промисловості та сільського господарства.
Дослідивши структуру водоспоживання на

території Шацького НПП і проаналізувавши
досвід інших країн Європи та регіонів України,
систему норм і нормативів споживання води на
різні потреби, нами обраховано кількість спо-
живання води в цьому регіоні, яка коливаєть-
ся в межах 105—149 л/добу/людину (в серед-
ньому 127 л/добу/людину), залежно від конк-
ретного місця проживання та обладнання
житлових будинків. Для порівняння, у країнах
Європейського Союзу водоспоживання на 1
людину становить 70—120 л/добу, і це в умо-
вах налагодженого побуту. В Україні питомі
витрати води становлять 180—230, зокрема в

Управління водними ресурсами
як головний фактор функціонування
Шацького національного природного парку

сільських місцевостях — 138—187 л/добу/лю-
дину (табл. 2).
Рекреаційне освоєння території Шацького

району відбулося ще до створення національ-
ного природного парку — у 70—80-ті роки ми-
нулого століття. Значною мірою воно зумовле-
не природними особливостями — наявністю
великої кількості озер з чистою прозорою во-
дою, мальовничими берегами та піщаними пля-
жами, лісових і лучних масивів, віддаленістю
від великих міст тощо.
В останні роки значне антропогенне наван-

таження на природні комплекси, зокрема на
водні ресурси, здійснює всезростаючий розви-
ток рекреаційної діяльності, особливо в літній
період.
Проблемою є висока щільність рекреантів на

озерах Світязь та Пісочне, що може призвес-
ти до забруднення та виснаження цих водойм.
Враховуючи норми рекреаційного навантажен-
ня на прибережну зону озер (200 м2/люд. на
акваторію та 8 м2/люд. на пляжну територію),
фактичне навантаження на прибережну зону
становить для озера Світязь — 175 чол., Пісоч-
не — 700, Пулемецьке — 20, решти озер —
20—50 чол. на 1 га прибережної зони (рисунок),
що переважає оптимальну для озера Пісочне
в кілька разів.
На озерах Світязь і Пісочне та прилеглих до

них населених пунктах і базах відпочинку за
останні 5 років кількість рекреантів збільшилась
з 61 до 131 тис.
Чисельність рекреантів у Шацькому НПП ре-

гулюють згідно з нормами, встановленими у
«Проекті організації, охорони, відтворення та
рекреаційного навантаження на природні ком-
плекси та об’єкти ШНПП» [3]. Насамперед це
стосується водойм. Отже, беручи до уваги ви-
щенаведені характеристики соціально-еконо-
мічного стану території, то насамперед вони
спричинені природними особливостями регіо-
ну та багаторічним традиційним веденням гос-
подарства.

водопроводом 38,5 40,1
каналізацією 31,6 38,3
центральним опаленням 18,3 18,3
гарячим водопостачанням 4,5 4,6
ваннами 24,4 38,6

2. Обладнання житлово о фонд , %

Частка житлового фонду, обладнаного: 2010 р.2005 р.

Діа рама розподіл іль ості відпочиваючих
по прибережних зонах озер, тис. чол.: 1 —
фа тична; 2 — оптимальна
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Вивчивши та дослідивши стан водокорис-
тування на території Шацького національно-
го природного парку в умовах зростаючого

Висновки

водогосподарського навантаження, установ-
лено, що негативний характер процесів, по-
в’язаних з формуванням водних ресурсів, про-

1

2
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

являється у погіршенні якості природних вод.
Одним із основних факторів навантаження на
його водні ресурси є недостатньо контрольо-

ване водоспоживання та рекреаційне викори-
стання, яке щороку зростає за майже не-
змінної побутової інфраструктури.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІВДЕННИХ ФРУКТІВ

У ХАРЧУВАННІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

Результати досліджень медиків свідчать, що нині склалася стійка тенденція погіршення стану
здоров’я школярів. Зокрема, спостерігається несприятлива динаміка основних показників здоро-
в’я школярів протягом їхнього навчання, частішають випадки переходу гострих захворювань у
хронічні, з’являються школярі з патологією дорослих, збільшується інвалідність і смертність
підлітків (А.А. Баранов, 2006; Ю.Е. Вельтищев, 1995).
Погіршенню здоров’я школярів сприяють не лише навчальні навантаження, несприятливі еко-

логічні умови, а й негативні зміни у харчуванні всього населення, і особливо школярів.
Дефіцит вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин і харчових волокон спричиняють різке

зниження резистентності організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, по-
рушення систем антиоксидантного захисту, розвитку імунодефіцитного стану.
Нині не вирішуються повністю питання забезпечення навчальних закладів продуктами, збага-

ченими вітамінами, йодом, залізом та іншими найважливішими макро- і мікроелементами.
В Україні, враховуючи наслідки чорнобильської трагедії, гостро необхідні у харчуванні дитя-

чих закладів продукти, що містять пектинові речовини, які сприяють виведенню радіонуклідів із
організму. Однак донині у країні цю найважливішу проблему не вирішено.
Найефективнішим і швидким шляхом поліпшення структури харчування, ліквідації дефіциту

вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин і харчових волокон є широке застосування висо-
ковітамінних фруктів і продуктів їхньої переробки.
За даними досліджень науковців Нікітського ботанічного саду — Національного науково-

го центру, найперспективнішими для цих цілей є зізіфус, фейхоа та алича, що містять значну
кількість вітамінів, антиоксидантних і пектинових речовин, важливих макро- і мікроелементів. Особ-
ливої уваги заслуговує поєднання в цих фруктах пектинових речовин із антоціанами та аскорбі-
новою кислотою.
Пектинові речовини, потрапляючи в травний тракт, утворюють клейку завись, яка легко зв’я-

зується з багатьма важкими металами, радіоактивними речовинами. Внаслідок цього утворюються
нерозчинні сполуки, що не всмоктуються у кровотік. Таким чином, пектини захищають організм
людини від радіоактивних і отруйних речовин, проникаючих з їжею та водою (Ю.М. Нуралієв, 1989).
Антоціани знижують проникність і крихкість стінок кровоносних капілярів. Вони входять до групи
флавоноїдів, які проявляють антиоксидантну, протипроменеву, протипухлинну, протизапальну,
спазмолітичну, гіпотензійну та бактерицидну активність (В.Г. Мінаєва, 1991).
Флавоноїди впливають на функцію нирок і сечовиділення, обов’язково включаються до дієти

при лікуванні бронхіальної астми, виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки.
Найефективніше діють флавоноїди за наявності аскорбінової кислоти, яку вони, у свою чергу,

захищають від окиснення.
Перелічені властивості дають можливість використовувати фрукти з високим умістом біологі-

чно активних цінних речовин не лише у дитячих, а й медичних закладах, особливо в санаторно-
курортних.

О.В. Дунаєвська
А.М. Ярош, доктор медичних наук

Нікітський ботанічний сад —
Національний науковий центр
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО ВИНОГРАДАРСТВА

Роз лян то основні напрями на ових
розробо е оло ічних проблем с часно о
вино радарства та правління
а рое оло ічним станом вино радни ів.

Постановка проблеми. Виноград належить
до унікальних за харчовими властивостями
сільськогосподарських культур, адже за остан-
німи даними, у його плодах виявлено понад
1000 сполук, елементів, речовин, корисних для
людини [4]. Продукція виноградарства та вино-
робства має виключне значення для підвищен-
ня соціально-економічної складової і свідчить
про якість життя людини [23].
Сучасний розвиток виноградарства як галузі

сільськогосподарського виробництва відзна-
чається своєю екологізацією, що передбачає
параметризацію елементарних факторів еко-
логії, розробку ампелоекологічної класифікації
ґрунтів, раціональних способів обробітку культу-
ри, варіантів регіонального розміщення вино-
градників і створення екологічно обґрунтованих
технологій, позаяк від них залежить не лише
врожайність виноградників, а й якість ягід [2, 16].
Тому науковий пошук методичних принципів

управління агроекологічним станом виноград-
ників, параметризації продуктивної здатності
ґрунтів ампелобіоценозів залежно від доз і спо-
собів унесення добрив із урахуванням екологіч-
них аспектів, застосування коренеживителів,
забруднення ґрунтів виноградників, а також пи-
тання їхньої деградації, способів зрошення і
розвитку органічного виноградарства є нині ду-
же актуальними.
Методика досліджень. Загальнонаукові ме-

тоди: гіпотеза, абстрагування, спостереження,
порівняння, аналогія, узагальнення, індукція,
конкретизація; спеціальні: польовий (експеди-
ційний) — для встановлення впливу екологіч-
них факторів, унесення добрив, систем обробіт-
ку, джерел забруднення тощо на продуктивну
здатність виноградників та якість виноматері-
алів; камеральний — для аналізу основних
властивостей ґрунтів та якість винограду; ма-
тематичного моделювання (кореляційний, рег-
ресійний та дисперсійний аналізи) — для оцін-
ки та інтерпретації результатів досліджень; по-
рівняльно-географічний — для встановлення
впливу компонентів ландшафтів на продуктив-
ність виноградників.
Результати досліджень. Відомо, що якість

і продуктивність винограду залежать переду-
сім від багатьох екологічних факторів, зокрема

клімату [10], рельєфу, експозиції схилів та ін.
А.П. Дикань, досліджуючи кримське виногра-
дарство, прямо відзначав, що «сорт и место
делают вино» [6].
При оцінюванні енергетичних ресурсів фото-

синтезу відповідно до енергетичних вимог до
них столових і технічних сортів винограду вра-
ховують такі агрокліматичні показники: суму
активних температур (понад 10°С), а також се-
редню температуру липня і добовий спектр
температур у період дозрівання ягід [37], кіль-
кість опадів, ризик заморозків, хвилястість
рельєфу, посушливість і холодні ночі [26] тощо.
Виноград дуже реагує як на низькі темпера-

тури зимового періоду [17], так і на попередні
(до вегетації) умови вологозабезпеченості [31].
М.Р. Чітаовим [21] установлено залежність
якості вина від метеорологічних факторів у
певні фази розвитку рослин винограду. При
закладанні виноградників, безумовно, крім сор-
тового складу важливо враховувати і рельєф
місцевості, позаяк у хвилястих місцевостях кра-
ще виявляється ефект ФАР, що позитивно
впливає на їхню продуктивність [43]. Вплив
рельєфу, як одного з елементів ландшафту
проявляється навіть у відносному вмісті арома-
тичних компонентів у вині [39], обсязі стиль-
бенів [25], показників амінокислотного складу
винограду [1]. І.П. Рапча, М.Ф. Кисіль, дослід-
жуючи продуктивність винограду в різних кліма-
тичних зонах Молдови [15], встановили, що зі
зростанням абсолютної висоти його врожай-
ність дещо зростає. Екологічна роль формуван-
ня якісних показників винограду залежить і від
експозиції схилів, зокрема плоди рослин вино-
градників, які зростають у середній частині пів-
денно-західних і північно-східних схилів накопи-
чують оптимальну кількість амінокислот.
Виноград реагує як на низьку освітленість,

так і високу зволоженість. В умовах змін кліма-
ту і, зокрема, у зв’язку з його циклічністю, тре-
ба враховувати можливості адаптації виноград-
ників до нових умов.
Традиційно найбільший інтерес у дослід-

ників — це вплив добрив на ріст винограду,
його врожайність і якість. Результати багаторіч-
них дослідів щодо внесення азотних добрив
свідчать про їхній вплив на амінокислотний
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склад виноградного соку. Найкращою комбіна-
цією для тримання якісного винограду та вина
за даними М. Keller, R.M. Pool, T. Henick-Keing
[35] є низькі дози азоту та одноразове вкоро-
чування пагонів, а найгірші — високі дози азо-
ту в сукупності з повторним обрізуванням.
Азотні добрива вносять у дозах, співрозмірних
очікуваним реальним урожаям [29], ураховую-
чи при цьому вологість ґрунту, забезпеченість
його елементами живлення, специфіку культу-
ри, прогноз погодно-кліматичних умов упро-
довж вегетаційного періоду, гранулометричний
склад ґрунту тощо.
Результати досліджень французьких учених

свідчать про те, що надмірне внесення азоту
стримує дозрівання винограду [34], а нестача
його у плодоносних пагонах [32] впливає на
кількість ягід на рослині та якість характерис-
тики плодів при дозріванні.
Найкращий ефект від унесення азотних доб-

рив спостерігається при їх локальному внесенні
в рядах виноградників, але із залуженням (а це
переважно в районах, що характеризуються
достатнім зволоженням, наприклад, в умовах
Швейцарії) міжрядь [39]. При цьому поліпшу-
ється використання добрив, ріст рослин, скоро-
чується тривалість ферментації, покращується
якість вина.
Досвід китайських учених (при дослідженні

64 зразків ґрунтів) свідчить, що лише збалан-
соване застосування мікродобрив у ряду
N>P>K забезпечує формування високоякісно-
го врожаю винограду, що і має при цьому кращі
економічні показники [31]. Серед основних мак-
роелементів N, P, K, Са і Mg найбільше впли-
вають на силу росту, а через неї — на кількість
та якісні показники врожайності винограду [33].
Дослідження ефективності мікроелементів

переважно у вигляді позакореневого піджив-
лення комплексним добривом кристалоном, ра-
створіном, нітрабором та ін. на виноградниках
Кубані [19], фіксаль Б і вуксал — болгарськими
ученими свідчать про те, що їх застосування
дає змогу одночасно підвищити якість вино-
градної продукції та використовувати її для ви-
готовлення десертних і сухих вин. Застосу-
вання наноматеріалів на основі хелатів мік-
роелементів (Zn, Cu, Mn, Fe) показало, що
цукристість соку ягід винограду, обробленого
композицією на основі лимонної кислоти, зрос-
ла на 1,6 г/100 см3 порівняно з контролем [22],
а при використанні хелатів ЕДТА та янтарної
кислоти — збільшилась кількість ягід у гроні на
9—10% і маса 100 ягід — на 20%.
Досить ефективними у сучасному виногра-

дарстві виявились результати застосування
регуляторів росту, зокрема на визрівання па-
гонів і якість нових сортів винограду в Рос-
товській області (Росія) [12], а також урожай
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ягід, цукристість [3] — у передгір’ї Криму, ско-
роченні строків дозрівання врожаю (на 15—20
діб) — у Дагестані (Росія) [8].
В умовах достатнього зволоження розширю-

ються можливості залуження міжрядь виног-
радників, особливо при біологічному земле-
робстві. Слід зазначити, що у варіантах із за-
луженням [36] сусло мало менші показники рН,
титрувальну кислотність і кількість яблучної
кислоти.
Досить привабливою, особливо в посушли-

вих регіонах є утримання ґрунту під чорним
паром у теплий період року і вільне задернін-
ня (залуження) місцевою рослинністю — у зи-
мовий [44].
Найбільш урожайні виноградники з якісними

плодами розташовані переважно в умовах теп-
лого клімату, який, як правило, характеризуєть-
ся посушливістю. Для зняття цього лімітуючого
фактора при отриманні високоякісних винома-
теріалів застосовують полив і краплинне зро-
шування. Так, унесення мінеральних добрив
без поливів збільшували врожайність виногра-
ду за 5 років у середньому на 29%, а сумісний
вплив поливів і добрив — на 45,5—68,1% [20].
Особливо ефективним виявилося використан-
ня води і для якості плодів столового виногра-
ду за альтернативного крапельного поливу зо-
ни поширення коренів [40].
Питання забруднення виноградників, особ-

ливо важкими металами заслуговує на окреме
дослідження. Відмітимо лише кілька аспектів.
Забруднення пов’язане головним чином з об-
робкою виноградників засобами захисту рос-
лин, а нині — і викидами підприємств. Відомо,
що накопичення міді в ґрунтах пов’язане з три-
валим застосуванням фунгіцидів, які містять у
своєму складі цей елемент. Дослідження чер-
воних і бурих середземноморських ґрунтів Пів-
денної Італії [24] на виноградниках показало,
що вміст Cu, Zn, Cr, Yg, Mn, Cd, Ni i Pb з гли-
биною подібний до рівнів у природних ґрунтах.
При цьому екстрагується лише 2—5% Zn, 4—
7% Ni, менше 1% Cr і 6—7% Cd, тобто вміст
мікроелементів у рослинах винограду і вина
дуже слабо корелює з умістом їх у ґрунті.
Нашими дослідженнями у дослідах виявле-

но важливу біологічну особливість винограду як
багаторічної культури зберігати дуже низький
вміст нітратів у виноградному соку незалежно
від доз азотних добрив [18]. У варіантах (сорт
Ркацителі на підщепі Кобера 5ББ — на конт-
ролі без добрив N100 щорічно + Р100 ДО300
1 раз у 5 років; N200Р100 ДО300 щорічно) у 1 л
соку містилося, відповідно 12,7; 12,2 і 11,9 мг
NO3. За врожайності 112 ц/га винос надземни-
ми органами винограду та врожаєм за варіан-
тами становив: азоту — 44,2, фосфору — 11,1
і калію — 46,7 кг д.р./га [9].
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Дослідження впливу антропогенного забруд-
нення ґрунтів на продуктивність винограду тех-
нічного напряму в Центральній Молдові пока-
зали що, за вмістом важких металів утворився
такий ряд: листя — стебла — ягоди [5]. Реак-
ція виноградників на обробку раундапом про-
являлась на масі грони, яка зменшувалась за-
лежно від ступеня пошкодження рослини. При
цьому, як відмічає В.А. Єрмолаєв [7], знижуєть-
ся цукристість соку ягід, а кислотність, навпа-
ки, підвищується.
Треба відмітити також, що нині продуктив-

ність виноградників та їхню економічну ефек-
тивність треба досліджувати з урахуванням
оцінки еколого-економічного ризику наслідків
пестицидного забруднення насаджень, обов’яз-
кового проведення токсикологічного моніторин-
гу виноградників із визначенням рівнів залиш-
кових пестицидів у ґрунті та винограді [11], за-
солення, ерозії, зниження родючості ґрунтів,
рухомих форм NPK тощо.
Деградаційні процеси, що розвиваються під

виноградниками, пов’язані, передусім, із тим, що
їх вирощують в режимі монокультури, а виноград
відносять до культур із дуже високим ступенем
експлуатації ґрунтів, позаяк рівень винесення
поживних речовин з урожаєм великий [13].
Обробіток ґрунтів відносять до основних зем-

леробських факторів, які забезпечують продук-
тивність виноградників, а також якість вино-
матеріалів. При цьому слід враховувати такі
особливості винограду як культури: глибоке
проникнення кореневої системи (до 60—80 м
у болгарських сортів на лесових і лесовидних
відкладах) [14], невеликі масштаби виносу по-
живних речовин з урожаєм і накопичення рос-
линних залишків [9]. Нашими дослідженнями
встановлено, що в умовах високого теплоза-
безпечення відносно невисока вимогливість до
забезпечення ґрунтів рухомими формами еле-
ментів живлення поєднується з високою здат-
ністю коренів засвоювати важкодоступні сполу-
ки фосфору і калію ґрунту, а також використо-
вувати поживні речовини глибоких шарів

ґрунтів і материнських порід, що підстилають,
до глибини 7—8 м [9]. Результати проведених
нами тривалих стаціонарних дослідів показали,
що інтенсивне застосування добрив в агроно-
мічному та економічному відношенні недоціль-
не і біологічно невиправдане. У середньому за
13 років урожайність винограду сорту Ркацителі
на підщепі Кобера 5ББ склала (фрагмент схе-
ми): у контролі без добрив — 101; N100 щоріч-
но + Р100ДО300 1 раз у 5 років — 102,
Р200Р100ДО300 щорічно — 104 ц/га при
НІР05 — 8,4 ц/га, НІР0,5% — 9,3%. Не вплинули
добрива на вміст цукру в зазначених варіантах,
що відповідно склав: 18,5; 18,4; 18,4 цукру в
100 г соку.
Якість винограду, його врожайність прямо

залежать від родючості ґрунтів та ґрунтоутво-
рювальної породи. Так, німецькі вчені [27], до-
сліджуючи вплив ґрунтоутворювальної породи
на ряд сортів винограду на ґрунтах, сформова-
них на лесах, піщаниках, вапняках та ін., під-
твердили великий вплив особливостей ґрунту
на аромат, букет, кислотність, цукристість та ін.
якості виноматеріалів.
Нині в світі все більшого поширення набу-

ває екологічне виноградарство, що включає
мінімалізацію використання пестицидів і міне-
ральних добрив, ощадний обробіток ґрунту,
широке використання органічних добрив, куль-
турне задерніння міжрядь і використання біо-
методів при захисті рослин [42].
Звичайно, що принципи побудови системи

екологічного (органічного) землеробства базу-
ються на тому, щоб найкраще використовува-
ти агропотенціал природної родючості ґрунтів
[3]. При цьому треба підтримувати сприятливі
агрофізичні властивості ґрунтів шляхом відтво-
рення їхнього гумусного стану і поповнення за
рахунок застосування органічних матеріалів
(солома, зелені добрива, обрізки винограду,
виноградні вижимки), гною та компосту (підго-
товленого з інокуляцією відповідними мікроба-
ми) і попередження ущільнення ґрунту сіль-
ськогосподарською технікою [27].

Розробка екологічних проблем сучасного
виноградарства має базуватися на основі
науково-обгрунтованого агроекологічного
дослідження ґрунтів ампелоландшафтів сто-
совно до грунтово-кліматичних умов і спо-
собів культури рослин винограду, зокрема і
внесення добрив та регуляторів росту, а та-
кож якості сировини, опрацюванні оцінних по-
казників якості земель, визначенні ступеня за-

Висновки

бруднення ґрунтів, рослин і врожаю, обов’яз-
кового проведення токсикологічного моніто-
рингу виноградників із визначенням рівнів за-
лишкових пестицидів у ґрунті та винограді,
засолення, ерозії, зниження родючості ґрунтів,
виробленні ефективних технологій обробіт-
ку земель, які забезпечують продуктивність
виноградників, упровадження системи орга-
нічного землеробства.
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ВПЛИВ РЕЖИМУ ТА ТРИВАЛОСТІ
ЗБЕРІГАННЯ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СОРТУ ЦИГАНКА

Наведено рез льтати досліджень вплив термінів
збері ання (до 2-х ро ів) зерна пшениці озимої
сорт Ци ан а в ре льованих (5—8оС) і
нере льованих мовах (зерносховище).
Розроблено ре омендації 3-х термінів і цільово о
ви ористання зерна з ідентичною вихідною
я істю.

Значну частину зерна пшениці продовольчо-
го призначення використовують протягом 12—
15 міс. Проте страхові насінні фонди, технічне
і продовольче зерно резервів зберігають дов-
ше — 2 і більше років.
Мета досліджень — виявити здатність до

тривалого зберігання зерна пшениці озимої
сорту Циганка, що вирощується в Україні з
1998 р.
Методика досліджень. Зерно для зберіган-

ня вирощували в умовах Північного Лісосте-
пу. У період формування і достигання зерна по-
года характеризувалась надмірною кількістю
опадів.
Досліджували товарну, технологічну та по-

сівну якість сухого зерна, що зберігали в умо-
вах зерносховища, де температурно-вологісні
параметри не регулювали, та в охолодженому
стані, де підтримували температуру в межах
5…8оС. Дослід проводили у 4-разовому повто-
ренні. Тривалість зберігання загальна — 24 міс.
Зерно аналізували за показниками вимог стан-
дарту на пшеницю продовольчу ДСТУ 3768—
2004: вологість, натура, число падіння, вміст
білка, сирої клейковини, якість клейковини, а
також за показниками, що визначають рівень
життєздатності зерна: енергія проростання,
схожість. Останні характеризують посівні якості
зерна, а також його придатність до використан-
ня на технічні цілі. Аналізи проводили через 1
і 3 міс. зберігання протягом 2-х років.
Результати досліджень. Аналіз зерна на

початок післязбирального періоду дозрівання,
перед закладанням на тривале зберігання свід-

чить про такі показники його товарної та тех-
нологічної цінності. Вологість зерна становила
12,5%, натура — 787 г/л, що перевищувало
норму вимог до зерна 1-го класу (760 г/л). Пе-
реважна частина ендосперму зерна пшениці —
крохмаль, тому його властивості є важливими,
зокрема активність амілолітичних ферментів,
які можна визначити через число падіння. Чис-
ло падіння зерна в післязбиральний період
становило 178 с, що відповідає 3-му класу ви-
мог стандарту на зерно пшениці. У борошні
70%-го виходу зерна пшениці цього сорту чис-
ло падіння було набагато вищим — 244 с. Це
можна пояснити зниженням активності аміло-
літичних ферментів, яке відбулось протягом
2-х тижнів витримки борошна (як вимагає ме-
тодика).
Зерно містило 12,6% білка, що перевищува-

ло вимоги до 3-го класу стандарту на зерно
пшениці, вміст клейковини — 25%, що на 2%
перевищувало норму технічних вимог до зер-
на 3-го класу. У борошні містилось клейковини
25,6%. Клейковина відповідала ІІ групі якості,
показник пружності становив 85 од. ВДК. До І
групи якості належить клейковина з пружністю
45—75 од. Добра пружність клейковини забез-
печує необхідні розтяжність і газоутримуваль-
ну здатність тіста, які, в свою чергу, зумов-
люють високий об’ємний вихід хліба. Якість
клейковини борошна, зокрема пружність, була
кращою, ніж зерна, показник пружності стано-
вив 78 од. ВДК.
За достатньої кількості білка та сприятливих

погодних умов зернівка формує склоподібну
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консистенцію. Цей показник характеризує бо-
рошномельні властивості зерна. Під час його
подрібнення висока склоподібність забезпечує
великий відсоток крупки, що є основою для ви-
готовлення крупи або отримання борошна ви-
соких ґатунків.
У перші тижні післязбирального періоду

склоподібність зерна становила лише 19%. Це
означає, що за виробництва борошна сортово-
го можна отримати 1-го сорту не більше 15%.
Борошниста частина ендосперму може забез-
печити високий вихід оббивного борошна.
Життєздатність зерна визначається через

енергію проростання та його схожість, вони ж
є основними показниками посівної якості зер-
на. Крім того, як правило, більш життєздатне
зерно має кращі технологічні якості. Пшениця
сорту Циганка мала енергію проростання 97%
уже на початку післязбирального достигання,
що свідчить про її короткий період післязби-
рального достигання. Схожість зерна в цей са-
мий період становила 98%.
Визначено динаміку показників якості зерна,

що характеризують його цінність у процесі три-
валого зберігання в умовах 2-х режимів (табл.
1 і 2). Як випливає з таблиць, у процесі 12 міс.
його зберігання вологість, поступово підвищу-
ючись, досягла за обох режимів зберігання зна-
чення 14,2%, що на 1,7% більше порівняно з
вихідною вологістю (до зберігання). У наступні
12 міс. вологість незначно підвищувалась. За-

галом підвищення становило 0,4% порівняно з
показником вологості через 12 міс. зберігання,
та 2,1% за 24 міс. зберігання порівняно з во-
логістю початку періоду післязбирального до-
зрівання. За зберігання в охолодженому стані
вологість зерна на кінець 2-річного зберігання
була вищою на 0,6%, ніж при зберіганні в зер-
носховищі. Показник вологості є основним при
зберіганні, від нього залежить свіжість зерна.
Зміни вологості загалом для обох режимів не
вплинули на органолептичні показники зерна,
за період зберігання воно при обох режимах
мало здоровий зовнішній вигляд, без сторонніх
запахів.
Натура зерна за зберігання в обох режимах

була стабільною. У період 24 міс. зберігання за
обох режимів вона знижувалась незначно (7—
12 г) порівняно з вихідним показником, що мож-
на пояснити підвищенням вологості зерна на
цей період.
Технологічну і харчову цінність зерна пше-

ниці значною мірою визначає його білковість.
Уміст білка лишався стабільним до 24 міс. збе-
рігання зерна в звичайному сховищі в межах
точності визначення (±0,5%). Подібною була
тенденція динаміки вмісту білка і в зерні, що
зберігалось в охолодженому стані.
Залежно від умов вирощування та достиган-

ня зерна в складі білків формується певна кіль-
кість водо- та спирторозчинної їх частини
(клейковини). Уміст клейковини в зерні пшениці,

Вплив режиму та тривалості зберігання
на якість зерна пшениці озимої сорту Циганка

Вологість, % 12,8 12,8 14,0 14,3 14,2 14,3 14,6 14,5 14,6

Натура, г/л 785 784 784 787 782 781 784 780 778

Уміст, %:

  білка 12,8 12,9 12,9 13,0 13,0 12,7 12,6 12,7 12,8

  сирої клейковини в зерні 25,2 24,8 24,6 24,8 24,6 24,9 25,0 24,4 24,1

             »             в борошні 25,6 25,6 26,2 26,4 26,0 25,2 25,8 25,6 25,4

Якість клейковини, од. ВДК:

  зерна 82 82 82 80 75 75 82 82 85

  борошна 75 70 70 65 70 70 70 75 80

Число падання, с:

  зерна 183 186 185 188 193 192 197 182 172

  борошна 241 238 232 243 250 266 256 254 253

Енергія проростання, % 99 98 96 96 96 94 94 88 89

Здатність до проростання, % 100 100 96 95 96 96 94 93 94

1. Динамі а я ості зерна пшениці сорт Ци ан а в процесі тривало о збері ання в нере льо-
ваних мовах (зерносховище)

Тривалість зберігання, міс.

 1  3  6   9  12 15  18  21 24
Показник
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що зберігалось в умовах нерегульованої тем-
ператури або охолодженого стану, майже не
змінювався. Абсолютні значення зниження сяг-
нули на кінець зберігання в сховищі та в режимі
охолодження і становили відповідно 0,9 та
0,7%, що є в межах точності визначення (+ або
–1%). Тобто в зерні вихідний уміст клейковини
— на рівні 24—26%. Цей показник за тривало-
го зберігання є більш-менш стабільним.
Уміст клейковини в борошні 70%-го виходу

із зерна, що зберігалось в умовах 2-х режимів
до 12 міс. зберігання, дещо (0,5—1%) підвищу-
вався. У наступні 12 міс. він лишався майже
стабільним.
Хлібопекарські якості зерна значною мірою

залежать від якості клейковини. Добра роз-
тяжність (45—75 од. ВДК) забезпечує опти-
мальні умови для формування об’єму хліба.
Починаючи вже з 1-го періоду (1-й міс. збері-
гання), пружність клейковини поліпшується до
рівня І групи якості (первісний показник якості
— 85 од. ВДК), причому інтенсивніше в зерна,
яке зберігалось в умовах охолодження. Най-
кращий показник пружності клейковини виявле-
но в період 12—15 міс. зберігання зерна в умо-
вах звичайного сховища та в період 1—3 міс.
зберігання в умовах охолодження. Під кінець
24-х міс. зберігання пружність клейковини при
обох режимах зберігання набувала значення
первісного (до зберігання) показника якості
клейковини, тобто дещо погіршувалась.

Якість клейковини борошна 70%-го виходу
була значно кращою від якості клейковини зер-
на. Якість клейковини борошна в процесі збе-
рігання зерна в умовах зерносховища поліп-
шувалась і підтримувалась у межах І групи до
періоду 21 міс., після чого погіршувалась. За
зберігання зерна в охолодженому стані пруж-
ність борошна до 9 міс. зростала повільно, а з
12 до 24 міс. — поліпшувалася на 10—
12 ум. од. ВДК, утримуючись у І групі якості.
Поліпшення якості клейковини борошна до

кінця зберігання при погіршенні якості клейко-
вини зерна пояснюється впливом амілолітич-
них і протеолітичних ферментів, які зосеред-
жені переважно в зародку. За аналізу борош-
на 70%-го виходу (ендосперм) їхнього впливу
не було.
Склоподібність зерна була невисокою (19%)

відразу після його збирання. У процесі збері-
гання в умовах зерносховища вона то знижу-
валась на 3—4%, то підвищувалась. Наприкінці
2-річного зберігання в умовах охолодження, а
також на кінець зберігання показник склоподіб-
ності знижувався, однак у період 6—15 міс. він
був найвищим, що забезпечило вищі в цей пе-
ріод борошномельні якості зерна.
Висока життєздатність зерна часто підсилює

його технологічні властивості і є базовою при
використанні на технічні (солод, спирт) та по-
сівні цілі. Установлено, що зерно пшениці сор-
ту Циганка має короткий період післязбираль-

Вологість, % 12,8 12,8 14,0 14,3 14,2 14,1 14,4 15,0 15,2

Натура, г/л 788 786 788 788 785 784 782 780 775

Уміст, %:

  білка 12,7 12,7 12,8 13,0 12,9 12,7 12,7 12,7 12,7

  сирої клейковини в зерні 24,8 24,4 24,4 24,0 24,0 25,2 24,8 24,5 24,3

             »              в борошні 26,4 26,4 26,2 26,8 25,0 25,5 26,2 25,7 25,9

Якість клейковини, од. ВДК:

  зерна 78 75 80 80 82 85 85 85 85

  борошна 78 78 80 78 75 72 72 75 75

Число падання, с:

  зерна 204 202 202 200 202 204 208 210 212

  борошна 212 218 220 217 242 250 248 252 272

Енергія проростання, % 98 99 98 99 99 96 92 90 89

Здатність до проростання, % 100 100 99 99 100 97 94 90 89

2. По азни и товарної я ості зерна пшениці сорт Ци ан а в процесі тривало о збері ання в
охолодженом стані

Тривалість зберігання, міс.

 1  3  6   9  12 15  18  21 24
Показник
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Висновки

Дослідженнями встановлено, що зерно
пшениці сорту Циганка з умістом клейкови-
ни 25%, білка вище 12% за якістю відповідає
3-му класу, можна використовувати на про-
довольчі цілі. Ступінь збереження техноло-
гічної якості зерна протягом тривалого
періоду характеризується незначними зміною
вмісту білка і зниженням умісту клейковини.
Якість клейковини — ІІ група, пружність

зростає особливо в період 12—15 міс. збе-
рігання. Число падання підвищується до пе-
ріоду 18 міс.
У результаті досліджень установлено та-

кож, що високу здатність до проростання в
умовах звичайного зерносховища це зерно
зберігає протягом 24 міс. Отже, на посівні та
технічні (спирт, солод) цілі зерно цього сор-
ту можна використовувати протягом 24 міс.

ного достигання, про що свідчать вищі ніж 95%
показники енергії проростання та схожості
(здатності до проростання) вже в перші тижні
періоду післязбирального достигання. Ще ви-
щою вона стає через 1 міс. зберігання, але,
починаючи з 6 міс. зберігання в умовах зерно-
сховища, показники життєздатності незнач-
но знижувались. За зберігання зерна в охоло-

дженому стані життєздатність не менше 96%
лишалась до 15 міс. зберігання. Здатність до
проростання лишалась на рівні 94% і в пері-
од 24 міс. зберігання зерна в умовах зерносхо-
вища.
Проведені дослідження дають змогу охарак-

теризувати зміни протягом 24 міс. зберігання
зерна пшениці озимої сорту Циганка.
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МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ФРАКЦІЙ
КАЗЕЇНОВОГО КОМПЛЕКСУ МОЛОКА

Роз лян то методи одержання азеїново о
омпле с моло а та виділення з ньо о о ремих
біл ових фра цій з ви ористанням рідинної
хромато рафії низь о о тис . В рез льтаті цьо о
виділено хромато рафічно чисті фра ції αααααs1-, βββββ     - і
æ  - азеїнів.

Основним внеском у колоїднодисперсну біл-
кову систему молока, яка зазнає найбільш іс-
тотних змін у процесі виробництва сиру, є ка-
зеїнові міцели.
Міцели казеїну є колоїдною фазою змішано-

го складу з властивостями гідрофільного та
гідрофобного золю, який за певних умов (на-
приклад, під дією температури) безповоротно
переходить у гель.
Фізичні та хімічні властивості казеїну зале-

жать від його первинної структури, оскільки
розташування амінокислотних залишків визна-
чає просторову структуру молекул. Чітке уяв-
лення про амінокислотну послідовність полі-
пептидних ланцюгів молекул, основних компо-
нентів казеїну, має вирішальне значення для
розуміння механізмів утворення міцел, їх струк-
турної організації, дії на них окремих факторів,
які цікавлять дослідника, зокрема в питаннях,
що стосуються впливу температури або фер-
ментативної взаємодії в процесі виробництва
сирів.

αs1-казеїн є основною фракцією білків моло-
ка. Він становить майже 50% усіх білків і 60%
— білків казеїнового комплексу [4, 5]. Вони є
фосфопротеїном і легко осаджуються за низь-
ких концентрацій іонів кальцію. Це гідрофобний
білок, для якого характерні високий уміст за-
лишків проліну та відсутність цистіну і цистеї-
ну [9]. У його молекулі знаходяться 8 фосфат-
них залишків, із яких 7 розташовані у сегменті
Асп(43) — Гіс(80), що несуть майже всю част-
ку від’ємного заряду молекули.

β-казеїн — друга основна фракція, яка на-
лежить до фосфопротеїнів і становить 25—
35% загального білкового складу молока [15].
Його молекула складається з одного поліпеп-
тидного ланцюга, містить 209 амінокислотних
залишків і включає 5 залишків фосфосерину
[14, 15]. Більшість частки молекули є гідрофоб-
ною [12].
На æ-казеїн припадає близько 8—15% білка

молока. Первинна структура æ-казеїну [7, 11]
містить 169 амінокислотних залишків. æ-казеїн
— глікопротеїд, який є єдиним вуглеводвмісним
казеїном [13]. Наявність вуглеводів підвищує
розчинність æ-казеїнів у сольових розчинах і,

зокрема, у розчинах кальцію хлориду [8]. У по-
ліпептидному ланцюгу æ-казеїну є дуже чутли-
вий до протеолізу ферментами зв’язок, роз-
щеплення якого призводить до дестабілізації
міцели казеїну та утворення параказеїнового
згустку за наявності іонів кальцію [5].
Аналіз наукових публікацій свідчить про те,

що структурна організація казеїнової міцели та
її основних компонентів є істотною у взаємодії
з ферментами та змінами під упливом зовніш-
ніх факторів, зокрема температури.
Мета роботи — вдосконалити методи одер-

жання хроматографічно чистих фракцій αs1-, β-
і æ-казеїнів.
Матеріали та методи. Об’єктом досліджень

був казеїновий комплекс, який одержували із
сирого знежиреного молока методом кислот-
ного осадження 1 М HСl при значенні рН 4,6
од. [2]. Процедури осадження, промивання і
розчинення проводили тричі. Після 3-го розчи-
нення одержаного білка 1 М NaOH преципітат
отримували закисленням до рН 4 од. оцтовою
кислотою і проводили екстрагування протеаз
молока упродовж 5 год за температури 4°С.
Осад двічі промивали дистильованою водою і
під час перемішування розчиняли до рівня рН

Рис. 1. Хромато рама радієнтно о елююван-
ня αααααs1- азеїн із ДЕАЕ-целюлози, 0,01М;
істидин — НСl — 3,3М сечовинний б фер,
рН — 7,0 од. Нанесено 600 мл біл а, швид-
ість елюювання 60 мл/ од
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Методи отримання фракцій
казеїнового комплексу молока

після другого етапу кальцієвого осадження з
наступним відмиванням кальцію одержаний
αs1-казеїн розчиняли в деіонізованій воді при
рН 7,0 од. і проводили його очищення на ДЕАЕ-
целюлозі з виключенням стадії додавання аб-
солютного етанолу та 2 М оцтовокислого амо-
нію. Отриману фракцію α-казеїну (рис. 1) пере-
осаджували і розчиняли у 0,01 М гістидин-HCl
буфері, рН 7,0 од. Після цього проводили хо-
лодну стерилізацію за допомогою фільтра Зейт-
ця, а після заморожування за температури –
40°С сублімаційно висушували.

β-казеїн виділяли із казеїнового комплексу
за методикою [10] в нашій модифікації. Очи-
щення β-казеїну проводили за методикою [17].
Після очищення на ДЕАЕ-целюлозі (рис. 2) от-
риману фракцію переосаджували і після розчи-
нення у 0,01 М гістидин-HCl у буфері при рН
7 од. стерилізували, заморожували і субліма-
ційно висушували.

æ-казеїн виділяли із казеїнового комплексу
за методом [3]. Гідроксиапатит, що застосову-
вали для виділення æ-казеїну, отримували
шляхом синтезу за методом [6]. Для проведен-
ня синтезу гідроксиапатиту CaCl2 і Na2HPO4
перед використанням перекристалізовували.
Фракцію казеїну, виділену методом хромато-
графії на гідроксиапатиті і сефадексі G-25, яка
відповідає æ-казеїну (рис. 3), збирали, прово-
дили вичерпний проточний діаліз проти 0,01 М
гістидин-HCl буфера при рН 7 од. і за темпе-
ратури 4°С стерилізували, заморожували і суб-
лімаційно висушували.
Метод хроматографії на ДЕАЕ-целюлозі фір-

ми Реанал (Угорщина) використовували для
очищення αs1-казеїну [16] і β-казеїну [17]. Підго-
товлений за методом [1] носій — бісерний полі-
мер з обмінною ємністю 0,6—0,8 мекв/г, запа-
ковували в колонку (25×250 мм) і врівноважу-
вали робочим буфером (0,01 М гістидин-HCl із
3,3 М сечовиною, рН 7,0 од.). Білок у кількості
600 мг наносили на колонку і проводили елю-
ювання зі швидкістю 60 мл/год у лінійному гра-
дієнті натрію хлориду від 0,25 М до 0,3 М. При
цьому використовували перістальтичний насос
типу 304 (Польща).
Для виділення æ-казеїну використовували

рідинну хроматографію на гідроксиапатиті [3].
Хроматографічну колонку (18×250 мм) запов-
нювали на висоту 15 мм сефадексом G-25,
врівноваженим в калій-фосфатному буфері
(5мМ КН2РО4 — 0,2 М КСl — 2мМ 2-меркапто-
етанол, рН 6,8 од.). Потім колонку заповнюва-
ли суспензією, що складалась із однієї части-
ни синтезованого гідроксиапатиту і 0,2 частин
сефадексу G-25. Швидкість потоку буфера —
15 мл/год.
Елюювовані білки (рис. 1, 2, 3) реєстрували

за допомогою атомно-абсорбційного спектро-

Рис. 2. Хромато рама радієнтно о елююван-
ня βββββ- азеїн із ДЕАЕ-целюлози; 0,01 М істи-
дин-НСl — 3,3 М сечовинний б фер, рН —
7,0 од. Нанесено 600 м біл а, швид ість
елюювання — 60 мл/ од
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Рис. 3. Хромато рама елюювання æ - азеїн
із ідро сиапатит і сефаде с G-25; 5мМ
КН2РО4 — 0,2 М КСl-4.5 М сечовинний б фер,
рН — 6,8 од. Нанесено 800 м біл а, швид-
ість елюювання — 15 мл/ од
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6,8 од. Одержаний розчин пропускали на во-
ронці Бюхнера крізь імпрегноване активоване
вугілля, а фільтрат 15 хв. центрифугували при
10 000 g для очищення від залишків вугілля.
Після цього білок переосаджували з викорис-
танням деіонізованої води, стерилізували шля-
хом пропускання крізь фільтр Зейтця, розчи-
няли в мінімальній кількості гістидин — HСl
буфера при рН 7,0 од. і після заморожування
за температури мінус 40°С сублімаційно ви-
сушували.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. αs1-казеїн отримували із казеїнового комп-
лексу методом [16, 18] з тією різницею, що
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Методи отримання фракцій
казеїнового комплексу молока

Проведено аналіз наукових публікацій щодо
способів одержання окремих фракцій із казеї-
нового комплексу молока. Вдосконалено ме-
тодики виділення трьох основних казеїнових

Висновки

фракцій. З використанням методів рідинної
хроматографії низького тиску отримано хро-
матографічно чисті фракції αs1-, β- і æ -ка-
зеїнів.
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фотометра С-302, обладнаного проточною кю-
ветою, на довжині хвилі 280 нм і збирали елю-
ат за допомогою автоматичного колектора
фракцій типу FCC 60 (Чехія).

Для наступних досліджень використовували
відповідно підготовлені фракції αs1-, β- та æ-ка-
зеїнів, піки яких відмічено на рисунках верти-
кальними лініями.
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І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
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Наведено стр т рован інформацію щодо
європейсь их і національних стандартів сфері
харчових прод тів. Аналіз ється с часний стан
європейсь ої й національної нормативних баз,
виявлено за альні тенденції їх розвит .

Однією з ключових проблем, що потре-
бує першочергового розв’язання в процесі
інтеграції України до Європейського Союзу
(ЄС), є гармонізація національної нормативної
бази із європейською у сфері стандартизації,
зокрема технології виробництва харчових про-
дуктів [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У публікаціях [1—2] порівняно розвиток міжна-
родних і національних нормативних баз у сфе-
рах технології виробництва харчових продуктів
та технологічні процеси в харчовій промисло-
вості, виявлено сучасні тенденції, основні від-
мінності та загальні риси їхнього розвитку, виз-
начено практичні пропозиції щодо прискорен-
ня гармонізації національних нормативних баз
із відповідними міжнародними.
Однак системне порівняння розвитку євро-

пейської та національної нормативних баз у
сфері харчових продуктів ще не проведене.
Європейські стандарти відносяться до так зва-
них «горизонтальних» (тобто основних) стан-
дартів. Вони, на відміну від «вертикальних»,
визначають всеохоплюючі правила, технічні по-
ложення, методи тощо, які застосовуються до
харчових продуктів у цілому або до конкретних
видів і груп споріднених харчових продуктів.
Мета досліджень — з’ясувати сучасний стан

європейської й національної нормативних баз
у сфері харчових продуктів та виявити загальні
тенденції їхнього розвитку.
Методика досліджень. Узагальнити та си-

стематизувати дані про європейські й націо-
нальні стандарти України у вигляді таблиць.
Проаналізувати сучасний стан європейської й
національної нормативних баз та порівняти
показники їхнього розвитку.
Результати досліджень. За міжнародним

класифікатором [8] група 67.040 «Food products
in general» (Харчові продукти взагалі) станом
на 01.01.2010 р. містить 14 чинних стандартів
European Committee for Standardization — CEN
(Європейського комітету стандартизації) (табл. 1)
[7], з яких EN ISO 22005:2007 є ідентичним з

ISO 22005:2007. Об’єкти всіх стандартів CEN
різні та взаємно доповнюють один одного.
За новим українським класифікатором [6]

група 67.040 «Харчові продукти взагалі» ста-
ном на 01.01.2010 р. містить 9 чинних націо-
нальних стандартів України (табл. 2) [3], із яких:
ДСТУ ГОСТ 31262:2009 є ідентичним до

міждержавного ГОСТ 31262—2004;
ДСТУ EN 1528-1—2002, ДСТУ EN 12014-1—

2002, ДСТУ EN 12822:2005, ДСТУ EN 12823-
1:2005 і ДСТУ EN 12823-2:2006 — ідентичний
до EN 1528-1:1996, EN 12014-1:1997, EN
12822:2000, EN 12823-1:2000, EN 12823-2:2000
відповідно;
ДСТУ ISO 22005:2009 є ідентичним до між-

народного ISO 22005:2007.
Тобто 7 із 9-ти чинних національних стан-

дартів є ідентичними до міждержавного, міжна-
родного та європейських стандартів. Ідентичні
стандарти — це гармонізовані стандарти, які є
ідентичними за змістом і формою подання, а
гармонізовані (або еквівалентні) — стандарти
на один і той самий об’єкт, затверджені різни-
ми органами стандартизації, які забезпечують
взаємозамінність виробів, процесів і послуг чи
загальне однозначне розуміння результатів ви-
пробування або інформації і подають відповід-
но до цих стандартів [4].

5 із 7-ми двосторонньо гармонізованих на-
ціональних стандартів є ідентичними до єв-
ропейських стандартів. З огляду на те, що EN ISO
22005:2007 (див. табл. 1) і ДСТУ ISO 22005:2009
(див. табл. 2) є ідентичними до ISO 22005:2007,
можна стверджувати, що ДСТУ ISO 22005:2009
є ідентичним до EN ISO 22005:2007. Із ураху-
ванням наведеного кількість гармонізованих
національних стандартів України з європейсь-
кими стандартами зростає до шести.
Як показує аналіз, об’єкти 9-ти чинних націо-

нальних стандартів поширюються на окремі
види харчових продуктів і на харчові продукти
загалом, продовольчу сировину та корми для
тварин.
У табл. 3 наведено розрахунки показників
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Розвиток європейських і
національних стандартів щодо харчових продуктів
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Розвиток європейських і
національних стандартів щодо харчових продуктів

ДСТУ ГОСТ 31262:2009 Продукти харчові та продовольча сировина. Інверсійно-вольтамперомет-
ричні методи визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, свинцю, міді
та цинку)  (ГОСТ 31262—2004, IDT)

ДСТУ 3946—2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція
харчова. Основні положення

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила — На
заміну ДСТУ-П 4518:2006

ДСТУ EN 1528-1—2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих
біфенілів  (ПХБ). Ч. 1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 12014-1—2002 Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату і/або нітриту. Ч. 1. Загальні
положення (EN 12014-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 12822:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Е методом рідинної хромато-
графії високороздільної здатності. Вимірювання α-, β-,γ- і δ-токоферолів
(EN 12822:2000, IDT)

ДСТУ EN 12823-1:2005 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хромато-
графії високороздільної здатності. Ч. 1. Вимірювання ало-транс-ретинолу і
13-цис-ретинолу (EN 12823-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 12823-2:2006 Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хромато-
графії високороздільної здатності. Частина 2. Визначення вмісту β-каротину
(EN 12823-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 22005:2009 Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах. Загальні принципи та
основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи
(ISO 22005:2007, IDT)

Національні індекси: ДСТУ — національний стандарт, затверджений Держспоживстандартом України; ГОСТ
— міждержавний стандарт, прийнятий Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації;
ДСТУ ГОСТ — національний стандарт України, через який впроваджено ГОСТ методом перевидання; ДСТУ-
П — пробний стандарт, прийнятий тимчасово Держспоживстандартом України і доведений до широкого
кола користувачів, щоб накопичити потрібного досвіду у процесі його застосування і який може бути вико-
ристаний як база національного стандарту; ДСТУ ISO — національний стандарт України, через який впро-
ваджено стандарт ISO; ДСТУ EN — національний стандарт України, через який впроваджено EN.

2. Чинні національні стандарти У раїни

Стандарт Назва стандарту

Базисний абсолютний приріст (загальна кількість стандартів
за встановлений період часу), шт. 14 9

Середній абсолютний приріст (відношення базисного абсолютного
приросту до загальної кількості років), шт. 1,0 1,0

Коефіцієнт гармонізації (відношення кількості гармонізованих
національних стандартів до загальної кількості європейських
стандартів), б/р — 0,43

Скорочення: б/р — безрозмірна

3. По азни и розвит європейсь ої та національної нормативних баз

Показник

Значення показника

розвитку європейської й національної норма-
тивних баз у сфері харчових продуктів взагалі
станом на 01.01.2010 р.
Аналіз наведених даних дає підстави для

висновків:

· базисний абсолютний приріст національ-

них стандартів менше аналогічного європейсь-
кого показника на 5 стандартів;

· середні абсолютні прирости (тобто темпи
приросту) національних та європейських стан-
дартів однакові;

· коефіцієнт гармонізації (0,43) практично

національногоєвропейського
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вдвічі менше узгодженого критерію вступу Ук-
раїни до ЄС (0,85) [5].
Отже, 2 національні показники значно гірші

аналогічних європейських показників, а один —
дорівнює аналогічному європейському показни-
ку. Якщо національні та європейські темпи при-
ростів будуть і в подальшому однаковими, то
існуючий розрив у 5 стандартів між національ-

ною та європейською нормативними базами
зберігатиметься. При цьому коефіцієнт гармо-
нізації повільно збільшуватиметься за умов
прийняття на національному рівні лише чинних
європейських стандартів. Наприклад, станом
на 01.01.2018 р. він дорівнюватиме 0,64, що
значно нижче узгодженого критерію вступу Ук-
раїни до ЄС.

Аналіз свідчить, що об’єкти європейських
і національних стандартів поширюються на
корми для тварин, продовольчу сировину й
харчові продукти в цілому і на окремі їхні види
та групи. Упродовж 1996—2009 рр. європейсь-
ка нормативна база у сфері харчових про-
дуктів взагалі розвивалася динамічно. Розви-
ток національної нормативної бази України, як
і європейської, протягом 2000—2009 рр. та-
кож мав позитивну тенденцію, проте станом

Висновки

на 01.01.2010 р. — помітно відставав від
європейської нормативної бази.
Для поступового наближення національної

нормативної бази до європейської потрібно
прискорити темпи її приросту. Збільшення
вдвічі темпів приросту дасть змогу через 5
років безпосередньо наблизити національну
нормативну базу до європейської. При цьому
коефіцієнт гармонізації відповідатиме узгод-
женому критерію вступу України до ЄС.
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ОЗНАКИ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

Визначено життєвий потенціал сільсь о о
населення У раїни за 1979—2009 рр.
з ви ористанням матеріалів офіційної статисти и
і методів потенційної демо рафії та вплив
основних чинни ів на йо о форм вання
і динамі . Ви ладено основні пропозиції щодо
збереження раїнсь о о селянства.

У сільськогосподарському виробництві, що
забезпечує продовольчу безпеку країни, зумов-
люється необхідність комплексного і системного
вивчення земельних, майнових, трудових, сус-
пільно-політичних та соціальних відносин сіль-
ських трударів, включаючи зокрема демографіч-
ний аспект.
З розвитком науково-технічного прогресу від-

бувається заміна живої праці уречевленою, удос-
коналюються виробничі відносини та міжгалузеві
зв’язки на ринкових засадах, співвідношення між
людським і речовим факторами змінюється на
користь несільськогосподарських галузей еконо-
міки, в результаті чого відбувається закономір-
ний, об’єктивно необхідний процес зменшення
зайнятих в аграрній сфері.
У результаті перерозподілу трудових ресурсів

у міста і промислово розвинені регіони мешканці
села та працівники аграрної сфери стали їхнім
вагомим демографічним донором, а міграційні
потоки селян у напрямі «село → місто» досягли
масштабів, які підірвали демографічну основу
відтворення людності у сільській місцевості [1—
3]. Абсолютне зменшення зайнятих в аграрному
секторі зумовлює об’єктивну необхідність розгля-
дати цей процес з урахуванням реальних потреб
сільськогосподарського виробництва в затратах
живої праці і вимог продовольчого забезпечення
населення країни екологічно чистими продукта-
ми харчування вітчизняного виробництва. Отже,
потреба в затратах праці має бути вихідною ба-
зою для визначення потреб сільськогосподарсь-
кого виробництва в робочій силі та її носіїв —
трудових ресурсів села і сільського населення, як
природної основи відтворення українського се-
лянства та розвитку сільських територій. Це дик-
тує об’єктивну необхідність формування суспіль-
но необхідної кількості сільського населення і
трудового потенціалу села як постійної компонен-
ти соціально-економічного розвитку суспільства

країни. Однак кризова демографічна ситуація у
сільській місцевості нині досягла межі незворот-
них людських втрат і його трудового потенціалу,
коли сільське населення втратило здатність що-
до свого кількісного і якісного відтворення [4, 5],
відбуваються вимирання жителів сільських те-
риторій та деградація сільської поселенської ме-
режі, де третина сільських населених пунктів опи-
нилася за межею самовідтворення, а з географіч-
ної карти України через кожні 6 днів зникає
сільське поселення. Це може стати загрозою на-
ціональної безпеки нашої країни: втратимо село
— втратимо колиску української нації з її природ-
но-ресурсним і економічним потенціалом, куль-
турним і духовним надбанням.
Мета досліджень — вивчити вплив соціаль-

но-економічних факторів на демовідтворення на-
селення.
Методика досліджень — аналіз демоеконо-

мічних процесів у сільській місцевості всіх регіонів
України за матеріалами офіційної статистики,
зокрема, переписів населення, поточної статис-
тичної звітності, а також авторських напрацювань
з використанням системного підходу щодо поєд-
нання методів традиційної демографії, потенцій-
ної демографії і статистико-економічної оцінки,
зокрема індексного методу. Дослідження охоп-
люють 1979—2009 рр. з виділенням 10-річних
періодів.
Результати досліджень. Серед показників

життєвості людей певного соціуму, згідно потен-
ційної демографії, виступає їхній життєвий потен-
ціал. Початковим часовим відрізком досліджен-
ня динамічних змін повного життєвого потенці-
алу сільського населення (від народження до
смерті кожної вікової групи) прийнято довжи-
ну одного покоління (1979—2004 рр.) з подаль-
шим дослідженням за роками. Для цього вико-
ристано загальноприйняту в потенційній демо-
графії символіку: Р — чисельність певної гру-
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пи людей; е — середня очікувана тривалість їх-
нього життя. Тоді життєвий потенціал базового
періоду матиме вираз ΣР0е0, а звітного періоду
— це ΣР1е1. Динаміка повного життєвого потен-
ціалу сільського населення України за 1979—
2009 рр. у розрізі 10-річних періодів показано в
табл. 1 і на рисунку.
Отже, абсолютна величина життєвого потен-

ціалу сільського населення України за 1979—
2009 рр., тобто протягом трохи більше одного
покоління, зменшилася на 245,8 млн люд.-років,
або на 32,6%.

 = = =∑
∑

1 1

0 0

Р е 508,5M
0,674.(1979 — 2008) Р е 754,3M

IЖП

Для визначення сили впливу змін чисельності
й середньої очікуваної тривалості життя кожної
статево-вікової групи селян на сумарне зменшен-
ня їхнього життєвого потенціалу індекс життєво-
го потенціалу розкладено на:
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де ІЖП — індекс повного життєвого потенціалу за
1979—2009 рр.; ΣР0е1 — повний життєвий
потенціал у базовому (1979 р.) періоді за умови
середньої очікуваної тривалості життя у звітному

(2009) р.; 
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тенціалу за умови незмінної чисельності селян
протягом 1979—2009 рр.
Абсолютне зменшення повного життєвого по-

тенціалу селян за 1979—2009 рр. становило
245,8 млн люд.-років, тобто

Δ(1979—2009) = 508,5М — 754,3М =
=—245,8 М люд.-років.

За розрахунками, повний життєвий потенціал
сільського населення у базовому (1979) році за
умови середньої очікуваної тривалості життя на
рівні 2009 р. становив би 717,7 млн люд.-років,
тобто ΣР0е1 = 717,7 М люд.-років. Звідси:
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Р е Р е Р е
(1979 — 2009) Р е Р е Р е

508,5M 717,7M
0,708 0,951 0,674.

717,7M 754,3M

IЖП

Зменшення життєвого потенціалу сільського
населення України на 32,6%, або на 245,8 М
люд.-років, за ці роки відбулося за рахунок ско-
рочення чисельності селян на 209,2 млн люд.-

1979 329,6 424,7 754,3 43,7 56,3 100
1989 288,1 359,7 647,8 44,5 55,5 100
2001 242,8 318,2 561,0 43,3 56,7 100
2004 236,5 304,8 541,3 43,7 56,8 100
2009 219,9 288,6 508,5 43,2 56,8 100
2009 у % до:
  2004 93,0 94,7 93,9 х х х
  2001 90,6 90,7 90,6 х х х
  1989 76,3 80,2 78,5 х х х
  1979 66,7 68,0 67,4 х х х

* Розрахунки життєвого потенціалу в 1979, 1989 і 2001 рр. здійснено за матеріалами переписів населен-
ня, подальших років — станом на 1 січня. Джерело: розраховано за даними Держкомстату України.

Динамі а повно о життєво о потенціал сіль-
сь о о населення У раїни за 1979—2008 рр.:
– – — обидві статі; – – — чолові и; – –
— жін и
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1. Динамі а повно о життєво о потенціал сільсь о о населення У раїни за 1979—2009 рр.*

Рік

Статева структура повного
життєвого потенціалу сільського населення, %

Абсолютний розмір повного життєвого
потенціалу сільського населення, млн люд.-років

обидві статіжінкичоловікиобидві статіжінкичоловіки
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років (Δ1(1979—2009) = 508,5М—717,7М = —209,2М) і
на 36,6 млн люд.-років (Δ2(1979—2009) = 717,7М—
754,3М = —36,6М) у результаті зменшення трива-
лості їхнього життя.
Силу впливу цих факторів на сумарний показ-

ник зменшення повного життєвого потенціалу
сільського населення визначено через бета-кое-
фіцієнт (β)

β1 = 85,1% [209,2М:(—245,8М)]= 0,851, а
β2 = 14,9% [(—36,6 М):(—245,8 М)] = 0,149.

Отже, домінуючим фактором впливу на змен-
шення повного життєвого потенціалу сільського
населення в цілому по Україні протягом 1979—
2009 рр. було скорочення чисельності селян. За
рахунок цього фактора їхній життєвий потенціал
зменшився на 85,1% і на 14,9% — за рахунок ско-
рочення середньої тривалості життя.
Незважаючи на те, що період 1979—2009 рр.

за тривалістю часу можна виміряти довжиною
трохи більше одного покоління людей, він охоп-
лює 2 протилежні за ідеологією селян проміжки
часу розвитку аграрної сфери і соціальних про-
цесів у сільській місцевості —1979—1989 рр. і
1989—2009 рр. Період 1979—1989 рр. характе-
ризувався планово регульованою економікою,
тобто це дореформений період розвитку еконо-
міки, у тому числі аграрної. Період 1989—2009 рр.
можна вважати періодом глобальних, широко-
масштабних реформувань усіх галузей економі-
ки, включаючи сільське господарство, що харак-
теризувалися докорінними змінами у формах
власності на основний, специфічний ресурс сіль-
ськогосподарського виробництва — землю, а та-
кож на усуспільнене раніше майно селян (будівлі,
споруди, технічні засоби виробництва, об’єкти
виробничої й соціальної інфраструктури тощо).
Паювання та приватизація земельних ресурсів

і майна та пов’язані з цим нові форми господа-
рювання на засадах приватної власності докорін-
но змінили не лише трудові відносини селян, а й
їхнє ставлення до розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва. Передчасна орієнтація на за-
хідноєвропейські стандарти життя без належної
матеріальної бази зумовила на селі диференці-

ацію людей за рівнем доходів, що має певні на-
слідки з огляду на психологічне сприйняття цьо-
го процесу основною масою селянства. Це нега-
тивно вплинуло на здоров’я людей, особливо
осіб похилого віку з усталеною ідеологією соці-
ального захисту (пенсійного забезпечення, мате-
ріальної допомоги колективних господарств, ін-
ших соціальних гарантій).
Зростання безробіття, зниження життєвого

рівня і оплати праці в сільському господарстві,
соціальна невизначеність селян спричинили на-
ростання темпів відпливу сільської молоді з села.
Розрахунки показали, що індекс повного жит-

тєвого потенціалу селян за 1979—1989 рр. ста-
новив 0,859

 1 1
ЖП(1979 1989)

0 0

Р е 647,8M
I 0,859.

Р е 754,3M− = = =∑
∑

Тобто, повний життєвий потенціал сільського
населення зменшився на 14,1%, або на 106,5
млн люд.-років.
Причому, його абсолютний розмір за цей пе-

ріод скоротився винятково за рахунок зменшен-
ня селян. Тривалість їхнього життя практично
залишалася стабільною з деяким зростанням (на
1 відсоток), що на 7,2% компенсувало загальне
зменшення життєвого потенціалу.
За 1989—2009 рр. повний життєвий потенці-

ал селян зменшився на 21,5%, або на 139,3 млн
люд.-років. Але на відміну від дореформеного
періоду зменшення життєвого потенціалу за
1989—2009 рр. на дві третини зумовлювалося
скороченням чисельності сільських мешканців і
майже на третину — скороченням тривалості
їхнього життя (табл. 2).
Порівняння сили впливу цих факторів на змен-

шення повного життєвого потенціалу селян за
1979—1989 і 1989—2008 рр. свідчить про критич-
ний стан виживання і збереження українського
села. В умовах наростання депопуляційних про-
цесів скорочення середньої тривалості життя се-
лян поглиблює кризову демографічну ситуацію у
сільській місцевості. Сучасний рівень народжува-
ності в українському селі не забезпечує тут навіть
простого відтворення людності, зростає показник
захворюваності і смертності, знижується коефі-
цієнт життєвості.
Повний життєвий потенціал сільського насе-

лення за досліджувані періоди, як свідчать дані
табл. 1, зменшувався внаслідок скорочення жит-
тєвого потенціалу як чоловіків, так і жінок. Проте
в його статевій структурі переважав життєвий по-
тенціал жінок — протягом 1979—2009 рр. він на
12—13 процентних пунктів перевищував життєвий
потенціал чоловіків. Тому динамічні зміни повного
життєвого потенціалу всього сільського населен-
ня більшою мірою визначалися динамікою жит-
тєвого потенціалу осіб жіночої статі (табл. 3).
За 1979—2009 рр. зменшення повного життє-

вого потенціалу сільського населення України на

1979—1989 0,859 107,2 —7,2

1989—2009 0,785 72,4 27,6

1979—2009 0,674 85,1 14,9

2. Динамі а інде сів повно о життєво о по-
тенціал сільсь о о населення У раїни та
вплив βββββ- оефіцієнтів на їхню величин за
періодами дослідження

Період
дослідження,

роки

Індекс
повного
життєвого
потенціалу
сільського
населення

Значення
β-коефіцієнтів, %

β1 β2
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55,4 % зумовлено зменшенням життєвого потен-
ціалу жінок. Найвищого рівня (61%) цей показник
досяг у першому досліджуваному періоді (1979—
1989 рр.). У подальших періодах спостерігали
вирівнювання впливу динамічних змін життєвого
потенціалу чоловіків і жінок на зменшення їхньої
сумарної величини з переважанням значущості
впливу зменшення життєвого потенціалу осіб
чоловічої статі на загальний життєвий потенціал
селян.
Вивчення основних причин, що зумовили такі

зміни, показало, що домінуючим фактором впли-
ву на зменшення повного життєвого потенціалу
чоловіків і жінок протягом 1979—2009 рр. було
зменшення їхньої чисельності. Однак сила впли-
ву цього фактора на динамічні зміни життєвого
потенціалу осіб чоловічої і жіночої статі була неод-
наковою. Якщо життєвий потенціал чоловіків за
цей період внаслідок скорочення їхньої чисель-
ності зменшився на 74%, то життєвий потенціал
жінок за рахунок цього фактора скоротився на 94%,
що стало результатом інтенсивнішого порівняно
з чоловіками міграційного відпливу їх із села, а
сила впливу скорочення середньої очікуваної три-
валості життя осіб чоловічої статі була майже в 4
рази більшою порівняно із жінками (табл. 4).
Дослідження впливу цих факторів на загаль-

не зменшення життєвих потенціалів чоловіків і
жінок за періодами дослідження показало, що
протягом першого десятиріччя (1979—1989), ко-
ли життєвий потенціал як чоловіків, так і жінок
зменшувався винятково внаслідок скорочення
їхньої кількості з деяким зростанням тривалості
життя, сила впливу цих факторів була майже од-
наковою. З 1989 р. простежується тенденція до
зменшення сили впливу зміни чисельності як чо-

ловіків, так і жінок та зростання впливу тривалості
їхнього життя. При цьому темпи зростання сили
впливу останнього фактора набувають трагічно-
го характеру. Якщо за 1989—2009 рр. зменшен-
ня життєвого потенціалу чоловіків на 41,2% було
зумовлено скороченням тривалості їхнього жит-
тя в 2002—2004 рр. на 45,8%, то зменшення жит-
тєвого потенціалу жінок внаслідок дії цього фак-
тора відбулося відповідно на 14,5 і 11,4% проти
6% за 1979—2009 рр. Крім того, зростає розрив
між силою впливу тривалості життя чоловіків і
жінок на показники їхнього життєвого потенціалу.
Якщо у 1989—2002 і 1989—2009 рр. сила впли-
ву тривалості життя чоловіків на їхній життєвий
потенціал була у 2,5—2,7 раза більшою, ніж у
жінок, то у 2002—2004 рр. — у 4 рази.
Отже, на початку 90-х років минулого століття,

коли відбувалося реформування усіх галузей еко-
номіки, у тому числі й аграрної, склалася соціаль-
но небезпечна тенденція щодо впливу кількості
сільських чоловіків і жінок та тривалості їхнього
життя на їхні повні життєві потенціали. Значу-
щість впливу чисельності як чоловіків, так і жінок
почала зменшуватися, поступаючись зростанню
ролі тривалості їхнього життя. Упродовж 90-років
ХХ і 2000—2009 рр. ХХІ ст. ця тенденція набула
особливої гостроти.
Надто небезпечним став вплив тривалості жит-

тя чоловіків на їхню життєву здатність, що пояс-
нюється наростанням темпів безробіття у сіль-
ській місцевості, соціальною невизначеністю се-
лян і різким спадом їхнього життєвого рівня.
Смертність чоловіків від туберкульозу та но-

воутворень органів дихання, що пов’язано з курін-
ням, у 7—8 разів більша порівняно з жінками, від
інфекційних і паразитарних хвороб — у 4—6 ра-

1979—1989 41,5 65,0 106,5 39,0 61,0 100,0
1989—2009 68,2 71,1 139,3 49,0 51,0 100,0
1979—2009 109,7 136,1 245,8 44,6 55,4 100,0

Періоди
дослідження
повного
життєвого
потенціалу
сільського

населення, роки
обидві статіжінкичоловікиобидві статіжінкичоловіки

3. Динамі а зменшення повно о життєво о потенціал осіб чоловічої і жіночої статі за до-
слідж вані періоди

Уплив зменшення повного життєвого потенціалу
чоловіків і жінок на зменшення повного життєвого
потенціалу всього сільського населення, %

Абсолютне зменшення
повного життєвого потенціалу сільського

населення, млн люд.-років

1979—1989 41,5 65,0 106,5 107,0 —7,0 107,4 —7,4 107,2 —7,2
1989—2009 68,2 71,1 139,3 58,8 41,2 85,5 14,5 72,4 27,6
1979—2009 109,7 136,1 245,8 74,0 26,0 94,0 6,0 85,1 14,9

4. Зведені по азни и фа торно о аналіз динамічних змін повно о життєво о потенціал осіб
чоловічої і жіночої статі за періодами дослідження

Період
дослідження

повного життєвого
потенціалу
сільського

населення, роки β1 β2 β1 β2 β1 β2

чоловіки жінки обидві статі
чоловіки жінки обидві статі

Абсолютне зменшення повного
життєвого потенціалу, млн люд.-років Значення β-коефіцієнтів, %
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Ознаки тривалості
життя українського селянства

зів, від нещасних випадків, вбивств, самогубств
та інших зовнішніх дій — у 4—5 разів. Більш як
удвічі зросла смертність чоловіків від гострого
інфаркту міокарда, психічних розладів, хвороб
органів дихання, цирозу печінки, інших захворю-
вань, пов’язаних із вживанням алкоголю.
Якщо зростання смертності всього сільського

населення зумовлено недостатнім рівнем медич-
ного обслуговування селян, зниженням їхніх до-
ходів і життєвого рівня, іншими причинами еко-
номічного характеру, то багаторазове переви-
щення смертності сільських чоловіків порівняно
із смертністю жінок пояснюється й причинами
соціально-психологічного характеру: стресовими
ситуаціями щодо працевлаштування, особливо
молоді та випускників сільських загальноосвітніх
шкіл, соціальною незахищеністю основних году-
вальників сім’ї щодо матеріальної забезпеченості
її членів, зниженням престижності та оплати аграр-
ної праці, неможливістю сільського населення да-
ти належну освіту своїм дітям, зростанням цін на
соціальні послуги, неадекватністю доходів сіль-
ського населення та рівня оплати праці аграрних
працівників, занепадом культури, іншими соціаль-
ними чинниками, що останнім часом трансфор-
мують менталітет українського селянина. Страху за
майбутнє своїх дітей та онуків чоловіки частіше,
ніж жінки намагаються позбутися вживанням ал-
коголю і нерідко вдаються до самогубства.
Щоб уникнути безвиході, сільські дівчата й

молоді жінки виїжджають не тільки в міста, а й в
країни близького та далекого зарубіжжя і викону-
ють там найнепрестижніші, низькооплачувані ро-
боти. Нерідко там вони народжують дітей, але
вже не українських.
З цього випливає висновок: якщо зменшення

чисельності селян за рахунок їх природного руху
певною мірою можна пояснити загальносвітови-
ми тенденціями зниження народжуваності насе-
лення, а зменшення їх (селян) за рахунок мігра-
ційних процесів можна компенсувати зростанням
науково-технічного прогресу й підвищенням на
його основі рівня механізації виробничих і техно-

логічних процесів, що сприяє абсолютному і від-
носному зменшенню сільського населення та ви-
вільненню зайнятих із сільського господарства, то
зменшення тривалості життя світовими тенден-
ціями й технічними засобами пояснити не мож-
на. Розв’язання цієї проблеми потребує комп-
лексного підходу щодо поліпшення соціального
становища селянства в пореформений період,
вагомих матеріально-технічних і фінансових ін-
вестицій не тільки у виробничу, а й у соціальну
сферу українського села.
У системі управління аграрним сектором еко-

номіки на всіх рівнях у центрі уваги повинен бути
селянин, буття якого вимагає гідних людини умов
життя, а життєвий потенціал сільського населен-
ня є соціальною першоосновою відтворення се-
лянства, формування людності й поселенської
мережі сільських територій.
Отже, зменшення сільського населення як за-

кономірний, об’єктивно необхідний процес мож-
на розглядати тільки стосовно його відносної ве-
личини — питомої ваги жителів села в загальній
кількості населення країни, регіону, населеного
пункту чи інших географічно-територіальних струк-
тур. Щодо абсолютного зменшення сільського
населення та зайнятих в аграрній сфері, то за-
кономірним цей процес може бути тільки за умов
реального вивільнення працівників аграрної сфе-
ри в результаті заміни їхньої живої праці уречев-
леною в результаті зростання матеріально-тех-
нічної бази і на цій основі підвищення ефек-
тивності аграрного виробництва, що забезпечує
продовольчу безпеку країни. Сучасні ж темпи
зменшення сільського населення і селянства та
скорочення тривалості їхнього життя — це не
тільки продовольча, а й загальнонаціональна не-
безпека, адже за сучасних темпів скорочення
життєвого потенціалу селян через 3—3,5 поколін-
ня українське село втратить свою людність, тоб-
то його як такого не стане. Втратимо селянство
— втратимо Україну. Орієнтуватися на 3—5%
зайнятих в аграрному секторі економічно розви-
нених країн нам поки що рано.

Зменшення чисельності та скорочення
тривалості життя сільського населення пе-
ретнули гранично допустимі межі відтворен-
ня життєвого потенціалу і людності в сіль-
ських територіях.

Висновки

Збереження сучасних темпів скорочення
життєвого потенціалу призведуть до вими-
рання українського села і деградації сільської
поселенської мережі, що може перерости в
національну небезпеку України.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У
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Роз рито проблеми зал чення і наслід и
ви ористання іноземно о апітал вітчизняном
а ропромисловом омпле сі, за альнено
способи, методи, форми та інстр менти
входження за ордонних інвестицій в а рарний
се тор е ономі и і, зо рема, в харчов
промисловість.

Досвід залучення іноземних інвестицій в АПК
України за роки незалежності представлено у
роботах провідних учених-економістів [1, 7, 9, 12].
Очевидно, що крім економічних аспектів для ус-
пішного використання іноземного капіталу в краї-
ні, мають велике значення й організаційно-пра-
вові аспекти [8].
Заслуговує на увагу практика роботи інозем-

них інвесторів у молочній промисловості, які не
спромоглися своєчасно і об’єктивно оцінити діючі
в молокопродуктовому підкомплексі тривалий
час негативні тенденції і спрямовували зусилля
на купівлю акцій приватизованих підприємств,
їхню технологічну модернізацію або споруджен-
ня нових молокопереробних потужностей. Оскіль-
ки сире молоко є основною сировиною для мо-
локопереробних підприємств, то для організації
стабільного надходження молокосировини успіш-
но формувалися і розширювалися зони її за-
готівлі в радіусі 200—300 км. Молочне поголів’я
має сталу тенденцію до зменшення (1990 р. —
8378 тис. гол., 2000 р. — 4958, 2008 р. — 2919
тис. гол.), частка корів на фермах аграрних під-
приємств скоротилась з 73,8 до 21,3%, а вироб-
ництво молока — з 24508 до 11762 тис. т. При
цьому частка молока, виробленого в господар-
ствах населення зросла з 24 до 82,2% [5]. Це за-
гострило боротьбу між переробними підприєм-
ствами за сировинні зони і молоковиробників.
Однак тривалою була практика формування мі-
німальних цін на сире молоко, які ледве компен-
сували затрати на його виробництво, і це змушу-
вало власників селянських господарств збувати
худобу.
В останні 2—3 роки загострення ситуації з ви-

робництвом сирого молока привертає увагу до
цієї проблеми і переробників, і держави. Щодо
підприємств з іноземним капіталом, то вирішен-
ня цієї проблеми включає реалізацію першочер-
гових заходів і таких інструментів: упровадження
технології та обладнання, які унеможливлюють
погіршення якісних характеристик молокосирови-
ни від господарств населення шляхом передачі
їх індивідуальним товаровиробникам; здійснення

жорсткого контролю з боку молокопереробників
за умовами утримання худоби в господарствах
населення, захистом її від захворювань, дотри-
манням санітарно-ветеринарних умов, підтриман-
ням належного мікроклімату, використанням кор-
мів згідно раціонів; контроль стану здоров’я ху-
доби, упередження симптомів хвороб та інфекцій;
недопущення лікування худоби гормональними
препаратами та незареєстрованими лікувальни-
ми засобами; проведення подвійної пастеризації
молокосировини тощо.
Одночасно набуває поширення практика при-

дбання молокопереробними підприємствами мо-
лочних ферм, спорудження в аграрних підприєм-
ствах, які мають прямі договори на постачання
молокосировини партнеру — молокозаводу, су-
часних доїльних установок, установлення холо-
дильного обладнання, забезпечення іншими ма-
теріальними ресурсами, інвестування створення
індустріального кормовиробництва тощо. Це дає
змогу сформувати стабільний канал надходжен-
ня сирого молока, підвищити коефіцієнт викорис-
тання переробних потужностей, забезпечити
більш повну зайнятість персоналу.
Висока залежність плодоовочевоконсервного

виробництва від обсягів надходження та якості
сировини, змусила іноземних інвесторів зі вход-
женням у цю галузь турбуватись і за цей сектор
аграрної діяльності. Ситуація ускладнювалася
тим, що основне виробництво овочів і баштанних
культур зосереджено в господарствах населен-
ня — протягом 2004—2009 рр. їх частка в загаль-
ному обсязі становила 85—90% [6]. Показовим є
приклад вертикальної інтеграції шляхом співпраці
з фермерськими господарствами або створення
власної сировинної бази (група компаній «Ве-
рес», ЗАТ «Чумак», ТОВ «Сиверфуд») [6]. Зокре-
ма, українсько-шведське спільне підприємство
ЗАТ «Чумак» діє на теренах України з 1996 р. і
досягло високих результатів. Це стало можливи-
ми тому, що поряд із модернізацією овочепере-
робних підприємств та організацією власного аг-
рарного підприємства значні зусилля, кошти і
різна допомога спрямовувалися на підтримку
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фермерських та особистих господарств населен-
ня, які вирощували і поставляли овочі на пере-
робку. Допомога включала своєчасне надання
розсади високопродуктивних та стійких до захво-
рювань і шкідників сортів рослин, агрохімікатів,
тари для збирання вирощеної продукції, транс-
порту для вивозу та своєчасної її оплати, а в ок-
ремих випадках і авансування агровиробників.
Компанія розширює свою діяльність з метою ско-
рочення міжсезонних перерв шляхом цілорічно-
го випуску продукції, яка менше залежить від се-
зонного чинника (продукція соусної групи, гриби).
Нині до її складу входять два овочеконсервних
заводів, підприємство з виробництва майонезу та
кетчупів, маслоекстракційний завод, макаронна
фабрика, аграрне підприємство, транспортна
компанія, торгова фірма, що реалізує продукцію
під торговими марками «Чумак» і «Дарина».
У плодоовочевоконсервному комплексі завдя-

ки притоку іноземного капіталу сконцентровано
виробництво і сформовано 3 рівня діяльності
підприємств і компаній. Найбільшу частку на рин-
ку плодоовочевоконсервної продукції займають 4
потужні компанії: «Верес» (27—30% ринку), ЗАТ
«Чумак» (20—25), ЗАТ «Крафт» (10) і ЗАТ «Ні-
жинський консервний завод» (5%), які разом
охоплюють 65—70% усього обсягу реалізованої
консервації [6]. Це фактично національний рі-
вень. Регіональний рівень представлено кілько-
ма десятками середніх підприємств, включаючи
й з іноземним капіталом, які на ринку консерво-
ваної продукції становлять 20—25%, і місцеві —
дрібні виробники з національним капіталом, зони
реалізації продукції яких обмежуються кількома
адміністративними районами. Практика останніх
років свідчить про те, що вітчизняні підприємства
у боротьбі за споживача лише за рахунок вико-
ристання власних можливостей у перспективі
вижити не зможуть. Посилюється роль тих під-
приємств, в які інвестують кошти зарубіжні інве-
стори, зокрема, компанія «Фоззі» — в Ніжинсь-
кий консервний завод, «Адамс» — у Кам’янець-
Подільський консервний завод та низка інших.
Отже, без іноземного інвестора гальмування де-
структивних процесів у плодоовочевоконсервній
промисловості не мало б належного ефекту, а
технологічна модернізація підприємств без зару-
біжного капіталу взагалі була б неможливою. Од-
нак скорочення кількості підприємств із націо-
нальним капіталом, що займалися виробництвом
консервації у 80—90-і роки, це також об’єктивний
наслідок входження в галузь іноземного інвес-
тора. Але без його участі процес її структурної
трансформації затягнувся б на десятки років і не
виключено, що закінчився б повною деградацією
галузі.
Порівняно менш проблемним та без помітних

негативних наслідків було залучення іноземного
капіталу в кондитерську промисловість та галузі
з виробництва алкогольних і безалкогольних на-
поїв. Цьому сприяла низька вартість підприємств
і робочої сили, відносно невисокі ціни на вітчиз-
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няну сировину (цукор, спирт, хміль, вода, борош-
но, молоко та інші складники), незадоволений
попит на цю продукцію, прозорі мотиви інозем-
них інвесторів шляхом викупу запропонованих
для продажу акцій не тільки ввійти на вітчизняні
підприємства, але й закріпитись тут надовго. Така
мета реалізовувалася шляхом проведення доко-
рінної реконструкції проамортизованих і техноло-
гічно застарілих потужностей, впровадження на
них сучасних технологій та обладнання, споруд-
ження нових підприємств, що базуються на тех-
нологіях, які використовуються на підприємствах
материнських компаній. Зокрема, нідерландська
компанія «Кока-Кола» збудувала одноіменний
завод у Київській області, французька «Маль-
тюроп» — солодові заводи в Харківській і Чер-
нігівській областях, датська «Імідж холдинг» —
завод з виробництва горілчаних напоїв у м. Запо-
ріжжі (торгова марка «Хортиця»). Прихід інозем-
ного інвестора на підприємство супроводжував-
ся впровадженням нової виробничої культури,
підвищенням рівня професійної майстерності тех-
нологічних працівників, інженерного й управлінсь-
кого персоналу та менеджерів. Іноді це відбува-
лося шляхом стажування на материнських ком-
паніях за кордоном.
Упровадження сучасних технологій виробницт-

ва кондитерських виробів і напоїв передбачало
постачання сировини, яка б відповідала вимогам
європейських і світових стандартів, оскільки іно-
земні інвестори, зазвичай, орієнтувались на ви-
пуск високоякісної та безпечної продукції, знач-
на частка якої експортується. Цьому передувало
впровадження систем управління якістю, безпеч-
ністю, екологічного управління, сертифікованих
на відповідність європейським і міжнародним
нормативним документам у європейських цент-
рах сертифікації, імпорт відсутніх або дефіцитних
в Україні складників (какао-боби, пальмова і ко-
косова олія, хміль та ін.), активне використання
каналів реалізації продукції за кордоном, сфор-
мованих материнськими компаніями. В резуль-
таті вдалося істотно розширити випуск кондви-
робів і напоїв, збільшити їх експорт, зайняти про-
відні місця на ринку одноіменної продукції не
лише в Європі, але й в інших частинах світу.
Коли період стихійного надходження інозем-

ного капіталу в Україну себе вичерпав, то на по-
чатку 2000-х років постала проблема об’єктивної
оцінки інвестиційного клімату в Україні. З цією
метою в 2002 р. проведено опитування 122 іно-
земних інвесторів щодо інвестиційного клімату, з
яких його визнали: сприятливим 8%, задовільним
— 40, поганим — 47, дуже поганим — 5% [7].
Інвестиційний клімат оцінювали за стабільністю,
загальною характеристикою країни, ринковою
інфраструктурою, фіскальною системою, земель-
ними відносинами, підприємницьким кліматом,
умовами інвестування (загалом 43 показники).
Низьку оцінку отримали законодавча і податко-
ва складові, а серед них такі показники: нероз-
виненість фондового ринку, ліцензування певних
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видів економічної діяльності, забюрократизо-
ваність дозвільних процедур, корупційність влад-
них структур, низький рівень захисту інтелекту-
альної власності, відсутність офіційного ринку
землі тощо, що в сукупності сформувало низький
інвестиційний імідж України за кордоном.
Як свідчить досвід, привабливість інвестицій-

ного середовища забезпечується через державні
гарантії захисту іноземних інвестицій: гарантії
від зміни законодавства, від примусових вилу-
чень, переказу і використання прибутку на випа-
док припинення інвестиційної діяльності, компен-
сації та відшкодування збитків, скасування обме-
жень на вивезення прибутку та розмір інвестицій
[8]. Це регулятивні фактори, на які може і повин-
на впливати держава [9]. З часу проведення опи-
тування іноземних інвесторів минуло 8 років, але
вагомих зрушень в інвестиційному законодавстві,
оподаткуванні, ліцензуванні, реєстрації підпри-
ємств і сертифікації різних видів діяльності поки
що не відбулося. Отже, наведені пропозиції ма-
ють бути запроваджені в законодавство та/або
через прийняття рішень набути адміністративно-
го характеру.
Макроекономічні показники (стан внутрішньо-

го ринку, потенціал країни) відображають ситуа-
цію в країні і є важливими для інвестора, хоча й
не піддаються швидкому регулюванню. Водночас
такі чинники, як відсоткова ставка, валютний курс,
рівень інфляції, величина грошової маси тощо,
піддаються регулюванню і можуть прискорюва-
ти чи гальмувати економічні перетворення [9].
Наведені в таблиці статистичні дані показу-

ють, що перший мільярд доларів у вітчизняну
харчову промисловість було залучено за перші
12 років (1992—2003), а за наступні 6 (2004—
2009) — ще понад 830 млн дол. США. Отже, в
другому періоді залучення іноземного капіталу
було в 1,6 раза більше. Щодо сільського госпо-
дарства, то в першому періоді було залучено
майже 200, а в другому — понад 660 млн дол.
США, тобто майже у 6 разів темпи були вищи-
ми. Але в сукупності за роки незалежності це
вдвічі менше, ніж інвестовано в харчову промис-
ловість. Отже, нерозвиненість ринкових відносин,
збитковість сільськогосподарського виробництва
в 90-і роки та дискримінаційний характер цін на
промислову і аграрну продукцію за відсутності
прозорого ринку землі фактично значно усклад-
нювали входження іноземних інвесторів в аграрні
підприємства. Помітний прогрес в останні 4—5
років свідчить про позитивні зрушення, але змен-
шення притоку зарубіжного капіталу в сільське
господарство в 4,4 раза в 2009 р. порівняно з
2008 р. (відповідно 58 і 256 млн дол. США) свід-
чить про те, що вони не були своєчасно забез-
печені ні законодавчо, ні економічно.
За оцінками фахівців [10], найбільш гнучкою і

мобільною формою зовнішньоекономічної діяль-
ності, що довела свою дієвість та перспективність
у світовій практиці і сприяє залученню в сільсько-
господарське виробництво внутрішніх і зовнішніх

інвестицій, є спільне підприємство (СП). Голов-
на перевага СП полягає в тому, що матеріаль-
но-технічне постачання виробництва, збут про-
дукції, фінансування поточних та інвестиційних
операцій, добір персоналу, повне соціальне за-
безпечення своїх працівників вони здійснюють на
основі принципів кооперації, що передбачає ком-
плексне використання зусиль партнерів для взає-
модії в усіх виробничих і збутових сферах. Мо-
тивами використання СП як стратегії входження
в зарубіжний ринок є такі складові: скорочення
капітальних витрат і зниження ризику при ство-
ренні нових потужностей; придбання джерел си-
ровини чи нової виробничої бази, розширення
діючих виробничих потужностей; нижча вартість
факторів виробництва, особливо трудових ресур-
сів; можливість уникнення циклічної та сезонної
нестабільності виробництва; одержання нових ка-
налів реалізації продукції; можливість проникнен-
ня на конкретні географічні ринки та набуття уп-
равлінського досвіду на них [10].
Переваги спільного підприємства в аграрній

сфері порівняно з іншими формами входження
іноземного інвестора в агропродовольчий комп-
лекс (викуп частини акцій, викуп підприємства
повністю, спорудження нового підприємства) зу-
мовлені станом законодавчо-нормативної бази,
зокрема: земля, яка належить колективним та
фермерським господарствам і особистим госпо-
дарствам населення, не може бути продана, а
лише передана в оренду; оскільки земельні ре-
сурси виступають однією з основних складових
процесу виробництва аграрної продукції, то вони
використовуються СП на умовах оренди, а орен-
додавцем виступає українська сторона; вітчиз-
няні співзасновники передають СП в оренду зем-
лю та майно (будівлі, споруди, техніку) на певний
термін, а зарубіжні — поставляють техніку, за-
проваджують інтенсивні технології, закуповують
агрохімікати і високоякісний насіннєвий матеріал
для забезпечення виробництва аграрної про-
дукції; статутний фонд СП формується за раху-
нок внесків співзасновників (затрати на посіви та
оранку, насіннєвий матеріал, молочне стадо, тех-
ніка сільськогосподарська — з української сторо-
ни, енергосилова і збиральна техніка — від за-
рубіжного учасника) в пропорціях, які ними по-
передньо узгоджені; отримані за результатами
господарювання прибутки за мінусом коштів, що
спрямовуються на розширення виробництва, від-
рахування до бюджету та на інші цілі, підлягають
розподілу між співзасновниками згідно з установ-
чим договором.
Така в загальних рисах склалася модель фор-

мування статутного фонду СП та економічних
відносин між його співзасновниками. Економічні
результати господарювання СП у сільському гос-
подарстві, які були висвітлені в науковій літера-
турі, (українсько-німецькі «Агрофірма Текуча» і
«Агро-технік Воронівці», українсько-американсь-
ка «Айова», українсько-французька «Агрофірма
Дружба»), довели доцільність та ефективність
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Проблеми залучення іноземного капіталу
у вітчизняний агропродовольчий комплекс

такої форми спільного господарювання [8]. Ви-
рощена продукція реалізувалася переробним
підприємством на внутрішньому ринку, а також
значною мірою експортувалася за кордон. У СП
вдалося в основному зберегти колективи, набу-
ти досвіду ведення переговорів із зарубіжним

Майже 20-річний досвід входження зарубіжних
інвесторів в аграрний сектор економіки Украї-
ни свідчить про те, що поряд з позитивними
результатами функціонування підприємств з
іноземними інвестиціями, мали місце негативні,
які проявлялися через нехтування інтересами
власників вітчизняних підприємств, упровад-
ження технологій і обладнання другої хвилі мо-
дернізації та екологічно небезпечних, викорис-
тання прибутків не на модернізацію виробницт-
ва, а на викуп акцій у вітчизняних акціонерів
тощо.
Присутність і глибоке входження іноземних

інвесторів в окремі переробні види економічної
діяльності здійснили суперечливий вплив на роз-
виток вітчизняних рослинницьких галузей: тю-
тюнництво практично припинило своє існуван-
ня, вирощування олійних культур в обсягах, що
вдвічі перевищують потреби країни, наносить
непоправну шкоду земельним угіддям, які для
цього відводяться (засіваються через 2—3 роки
проти агротехнічних вимог 7—8 років).
Іноземні інвестори, які заходили в агропродо-

вольчий комплекс надовго, закріплялися на під-
приємствах шляхом проведення докорінної інно-
ваційно-технологічної модернізації виробницт-
ва, впровадження сучасних систем управління
та нової виробничої культури, підвищення про-

Висновки

фесійного рівня персоналу, використання тих
каналів реалізації продукції за кордоном, які були
сформовані материнськими компаніями.
Найбільш доступною й ефективною формою

залучення іноземного інвестора в сільське гос-
подарство виявилось спільне підприємницт-
во. Воно включає формування статутного та
резервного фонду, передачу майна і землі агро-
виробника в оренду спільним підприємствам,
сільськогосподарської техніки та інтенсивних
технологій — від зарубіжного співвласника. Ме-
ханізм і пропорції розподілу прибутків закріплю-
ються в установчому договорі. Вирощена про-
дукція реалізується переробним підприємствам,
на внутрішньому ринку та значною мірою екс-
портується за кордон.
Розширенню притоку іноземних інвестицій в

аграрний сектор економіки сприятиме поліп-
шення інвестиційного клімату в країні шляхом
удосконалення нормативно-правової бази у цій
сфері, підготовки реципієнтом необхідних ма-
теріалів з характеристикою визначених функ-
ціональних зон, куди передбачено спрямовувати
іноземні інвестиції, проведення цілеспрямова-
ної рекламної компанії в Україні і за кордоном з
метою надання потенційним інвесторам пов-
ної інформації про наявні об’єкти інвестування
тощо.
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інвестором та зовнішньоекономічної діяльності.
Отже, ця форма господарювання є перспектив-
ною і поширюватиметься в сільському госпо-
дарстві. Проблема полягає лише в пошуку та за-
лученні до спільного господарювання іноземно-
го інвестора.
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Висвітлено рез льтати досліджень вплив
режимів мі розрошення на чист прод тивність
фотосинтез ябл ні за різних схем садіння
дерев.

Одним із головних завдань сільськогоспо-
дарського виробництва, у тому числі й плодівницт-
ва, є підвищення продуктивності культурних рос-
лин [3]. Урожай рослин відповідно до теорії фо-
тосинтетичної продуктивності залежить від чистої
продуктивності фотосинтезу (ЧПФ), площі та часу
активної роботи фотосинтетичного апарату. Ці
ознаки зумовлені багатьма факторами: морфо-
фізіологічними особливостями сортів, агромете-
орологічними умовами, структурою насаджень,
світловим, повітряним та водним режимами, рів-
нем мінерального живлення [4, 7]. Тому в ни-
нішній час зміни клімату необхідне уточнення
реакції фотосинтетичного апарату плодових куль-
тур на температурний та водний режим [8]. При
високій щільності дерев площа листкової по-
верхні одного дерева зменшується, а на одини-
цю площі саду — збільшується, тому в дерев
яблуні на напівкарликових підщепах продуктив-
ність фотосинтезу нижча, ніж на карликових під-
щепах [2, 6].
Мета досліджень — установити вплив ре-

жимів зрошення на величину ЧПФ дерев яблуні
за різних схем садіння.
Методика досліджень. Польові дослідження

проведено впродовж 2007—2009 рр. в інтенсив-
них насадженнях яблуні сортів Айдаред, Голден
Делішес та Флоріна на підщепі М9 2003 р. садін-
ня за схемами 4×1,5 та 4×1 м. Грунт в саду —
чорнозем південний важкосуглинковий. Схемою
досліду передбачено 5 варіантів: режим зволо-
ження за дефіцитом вологи в кореневмісному
шарі грунту при 80% НВ та режими зволоження
ґрунту за балансом між випаровуваністю (Е0, мм)
та опадами (О, мм) при 110, 90 та 70% (Е0 — О).
Контроль — природне зволоження. Полив здійс-
нюють системою мікрозрошення Drip in classic з
витратою води 1,5 л/год кожним водовипуском.

ЧПФ визначали за методикою О.С. Овсянникова
[5]. Математичну обробку отриманих результатів
виконували згідно з методикою [1].
Результати досліджень. Проведені досліджен-

ня щодо встановлення впливу режимів мікро-
зрошення на ЧПФ показали, що її величина за
вегетаційні періоди 2007—2009 рр. залежала від
режиму зрошення, схеми садіння та сортових
особливостей. Багатофакторним дисперсійним
аналізом установлено, що домінуючим фактором,
який істотно вплинув на величину ЧПФ по всіх
сортах, був режим зрошення (частка впливу 50%).
Упродовж досліджень відзначено варіанти з режи-
мом зрошення 80% НВ, 90 і 110% (Е0—О), вели-
чина ЧПФ на яких становила в середньому по
сортах 6,6—9,6 г/м2 за добу, що на 28% більше,
ніж на контролі. Найбільшу величину ЧПФ відзна-
чено в сорту Флоріна у варіанті зі зрошенням при
110% (Е0—О) незалежно від схеми садіння. У ва-
ріанті з призначенням поливів при 70% (Е0—О)
величина ЧПФ була нижчою порівняно з іншими
варіантами зі зрошенням у середньому на 23%
незалежно від сорту та схеми садіння (таблиця).
У контрольних варіантах величина ЧПФ дерев

яблуні зменшувалась унаслідок зниження воло-
гості ґрунту в окремі періоди вегетації до 50% НВ
(вологість в’янення). Особливо це проявилось у
2007 р., коли гідротермічний коефіцієнт (Г ТК) за
вегетацію становив 0,4 (дуже посушливий пері-
од). Проведення поливів у насадженнях яблуні
істотно вплинуло на підвищення показників фо-
тосинтетичної продуктивності по всіх сортах та
схемах садіння.
Статистичним аналізом установлено, що ре-

жим зрошення має найбільший вплив (46%) на
фотосинтетичні показники дерев яблуні незалеж-
но від схеми садіння. Так, уміст сухих речовин у
плодах яблуні сортів Голден Делішес та Айдаред
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становив у середньому 18%, Флоріна — 17,6%.
Кращу величину фотосинтетичного потенціалу
(ΔФП), який знаходиться у прямій залежності від
умісту загальних сухих речовин у плодах та зво-
ротній — від рівня ЧПФ листків, відзначено в сор-

Фотосинтетична продуктивність
яблуні залежно від режимів зрошення

ту Флоріна у варіантах 80% НВ та 90—110%
(Е0—О). У варіантах 70% (Е0—О) та за природ-
ного зволоження величина ΔФП була найбіль-
шою — 26,9—42,2 м2 за добу/кг по всіх сортах
та схемах садіння.

Схема садіння 4×1,5 м
80% НВ 639 18,3 17,2 17,2 7,8 8,9 8,7 20,7 19,9 18,5
110% (Е0—О) 746 18,1 19,1 17,1 7,4 9,2 9,6 22,1 19,7 16,6
90% (Е0—О) 610 16,8 18,4 17,6 6,5 7,8 8,9 24,1 24,2 17,1
70% (Е0—О) 475 17,2 18,1 17,7 6,8 6,6 7,3 26,9 27,2 23,2
Контроль – 20,3 21,1 20,8 5,5 5,2 4,4 31,2 42,2 42,2

Схема садіння 4×1 м
80% НВ 639 17,0 16,6 17,4 6,0 7,2 6,9 24,6 24,7 24,1
110% (Е0—О) 746 16,3 17,3 17,3 6,3 7,5 8,2 24,8 24,2 20,0
90% (Е0—О) 610 16,6 17,5 16,6 6,1 7,5 6,9 24,2 24,1 24,0
70% (Е0—О) 475 17,8 17,7 18,2 5,7 5,6 5,9 27,1 34,0 30,3
Контроль – 18,2 19,7 20,6 5,6 5,6 5,9 28,8 36,3 30,2
НІР05 режим – 0,7 0,3 2,3
НІР05 схема – 0,5 0,2 1,4
НІР05 сорт – 0,6 0,2 1,8

Пр им і т к а .  А — Айдаред; ГД — Голден Делішес; Ф — Флоріна.

Вплив зрошення, схеми садіння та сортових особливостей на фотосинтетичні по азни и де-
рев ябл ні (середнє за 2007—2009 рр.)

А ГД ФА ГД ФА ГД Ф

За результатами досліджень, фотосинте-
тична продуктивність яблуні найбільш
істотно різнилася залежно від умов вологоза-
безпеченості. Високі показники ЧПФ були у
варіантах із призначенням поливів за дефіци-
том вологості ґрунту при 80% НВ та за ба-

Висновки

лансом між випаровуваністю й опадами 90 і
110% (Е0—О). Кращі показники ЧПФ відзначе-
но у сортів Флоріна та Голден Делішес. Схе-
ма садіння дерев мала достовірний вплив на
показники ЧПФ, але її частка була наймен-
шою.
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Уміст сухих речовин у
плодах, %

ЧПФ, г/м2 за добу ΔФП, м2 за добу/кгВаріант
досліду

Зрошувальна
норма, м3/га
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Наведено біоенер етичн оцін сівозмін
з різним насиченням соняшни ом. Її рез льтати
свідчать про те, що найефе тивнішими
в лівобережном Лісостеп на чорноземі
типовом виявились сівозміни, я их питома
ва а соняшни не перевищ є 14—25%.

Проблема підвищення ефективності виро-
щування сільськогосподарських культур, у тому
числі й соняшнику, не втрачає актуальності за
будь-яких умов розвитку галузі землеробства.
Безперечно, що при розробленні і практичній
реалізації усіх агротехнологій та оцінці сівозмін-
ного чинника використовують агрономічні й еко-
номічні показники. Проте для отримання більш
повної і максимально об’єктивної оцінки ефек-
тивності і доцільності використання певного
рівня виробничих витрат при вирощуванні сіль-
ськогосподарських культур у сівозмінах викори-
стовують біоенергетичні показники. Згідно з
існуючою системою СІ за основну одиницю
вимірювання енергії прийнято джоуль, а най-
більш уживаними є кратні йому ГДж або МДж
на одиницю площі чи продукції.
З погляду біоенергетики процес культивуван-

ня зелених рослин передбачає перетворення
через фотосинтез сонячної енергії в енергію
органічних і мінеральних речовин харчової та
кормової продукції. Розуміння біоенергетичної
суті виробництва сільськогосподарських куль-
тур, кількісне врахування і аналіз процесів пе-
ретворення потоків вільної енергії в агроеко-
системах допомагає визначити і скорегувати
перспективні напрями розвитку і вдосконален-
ня агротехнологій [3].
За допомогою оцінки енергоокупності окре-

мих елементів цих технологій разом з іншими
показниками ефективності можна визначити
доцільність їх упровадження у виробництво.
При цьому основним показником є коефіцієнт
енергетичної ефективності (Кее), який показує,
скільки одиниць сукупної енергії одержано з
урожаєм завдяки одиниці енергії, витраченої на
його вирощування. Безперечно, з удосконален-
ням технологій абсолютні значення енергетич-
них еквівалентів можуть змінюватись, а тому й
вирахувані на їхній основі Кее мають постійно
уточнюватись [4].
Мета досліджень — визначити кількісні па-

раметри впливу насичення різноротаційних сі-

возмін соняшником на біоенергетичну ефек-
тивність вирощування окремих культур і вико-
ристання сівозмін у цілому в лівобережному
Лісостепу на чорноземі типовому.
Матеріали і методи дослідження. Про-

дуктивність сівозмін і енергетичні аспекти її
формування визначали, починаючи з оцінки
врожайності культур у 2-, 3-, 4-, 5- і 7-пільних
сівозмінах у тривалому досліді, де частка со-
няшнику становить 14—50%. Сумарну енергію
вирощеної продукції визначали множенням от-
риманого врожаю на енергетичний еквівалент,
що відповідає певному виду продукції. При цьо-
му враховували, що її енергетичність зумов-
люється такими компонентами, як сирі протеїн
(СП), жир (СЖ), клітковина (СК) і безазотисті
екстракційні речовини (БЕР). Використовуючи
відповідні енергетичні коефіцієнти, вихід вало-
вої енергії розраховували за формулою:

ВЕ = 23,95СП + 39,77СЖ + 20,05СК +
+17,46БЕР [2].

Загальну масу побічної продукції — соломи,
стебел, гички та післяжнивних решток і корін-
ня визначали за рівняннями регресії, виходя-
чи з величини врожаю основної продукції [3].
Витрати енергії на вирощування культур ви-

значали за допомогою енергетичних еквівален-
тів відповідно до технологічних карт, якими пе-
редбачено використання й оцінку в структурі
витрат пально-мастильних матеріалів, сільсь-
когосподарських машин і знарядь, органічних
та мінеральних добрив, пестицидів, живої праці
[1, 3, 4].
Результати досліджень. Біоенергетична

оцінка вирощування сільськогосподарських
культур у сівозмінах з різним насиченням со-
няшником засвідчила, що найменшим значен-
ням коефіцієнта енергетичної ефективності для
соняшнику (Кее=2,7) у середньому за період
досліджень характеризується найбільш корот-
коротаційна 2-пільна сівозміна соняшник — ку-
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курудза, для основної зернової культури пше-
ниці озимої — її вирощування у 3-пільній сіво-
зміні горох — пшениця озима — соняшник
(Кее=2,09) (табл. 1).
Найбільше значення наведений коефіцієнт

як відображення простого співвідношення отри-

маної енергії до витраченої при вирощуванні
насіння соняшнику мав у 5-пільній сівозміні —
3,8, при вирощуванні зерна пшениці озимої —
коливався у межах 2,09—3,87.
Установлено, що витрати енергії на виро-

щування соняшнику в досліді становили

Енергетична ефективність
сівозмін з різним насиченням соняшником

Соняшник 50 1,9 42,1 15,6 2,7

Кукурудза 6,8 109 29,4 3,69

Горох 33 1,6 25,8 23,91 1,08

Пшениця озима 5,5 86,1 41,1 2,09

Соняшник 2,3 51,0 15,6 3,27

Горох 25 1,6 26,2 24,0 1,1

Пшениця озима 5,8 89,9 23,7 3,79

Соняшник 2,5 55,4 15,6 3,55

Кукурудза 6,9 111,0 40,0 2,7

Горох 20 1,7 27,7 23,9 1,16

Пшениця озима 5,9 91,4 35,3 2,6

Соняшник 2,7 59,3 15,6 3,8

Кукурудза 7,1 114,0 35,1 3,23

Ячмінь 4,6 71,0 21,6 3,28

Вико-овес 14 2,8 108,0 12,2 8,87

Пшениця озима 5,9 91,7 23,7 3,75

Цукрові буряки 56,8 233,0 53,8 4,32

Горох 1,6 25,4 23,9 1,06

Пшениця озима 5,7 88,8 23,7 3,87

Соняшник 2,6 57,6 15,6 3,69

Кукурудза 7,2 115,0 35,1 3,27

1. Біоенер етична оцін а вирощ вання основних льт р сівозмінах з різним насиченням
соняшни ом (середнє за 2005—2008 рр.)

Коефіцієнт
енергетичної
ефективності

(Кее)ГДж/га

Уміст енергії в
урожаї основної
продукції

Витрати енергії
на вирощування

урожаюСівозміна
Частка

соняшнику,
%

Урожайність,
т/га

Валовий вихід енергії у сівозміні, ГДж

  основної продукції 151 163 282 363 719

  побічної продукції 330 427 651 825 1014

  усього 480 590 933 1188 1733

Загальні енерговитрати в сівозміні, ГДж 44,9 80,5 103 131 188

Коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) 10,7 7,3 9,0 9,0 9,2

2. Біоенер етична оцін а сівозмін з різним насиченням соняшни ом (середнє за 2005—
2008 рр.)

Показник
 50   33 25 20 14

Частка соняшнику в сівозміні, %
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Енергетична ефективність
сівозмін з різним насиченням соняшником

15,6 ГДж/га, пшениці озимої — у межах 23,7—
41,1, іншої важливої зернової продовольчої і фу-
ражної культури кукурудзи — 29,4—39,9 ГДж/га.
Найвищий вихід валової енергії з урожаєм

основної продукції соняшнику (59,3 ГДж) отри-
мано за його частки 20% у 5-пільній сівозміні
горох — пшениця озима — кукурудза — соняш-
ник — кукурудза, найнижчий — 42,1 ГДж/га за
50%-го насичення ним 2-пільної сівозміни. Ви-
хід валової енергії з урожаєм насіння соняшни-
ку в решті досліджених сівозмін знаходився у
межах 55,4—57,6 ГДж/га.
Характерно, що й для кукурудзи 2-пільна сі-

возміна виявилась найменш сприятливою за
виходу валової енергії з урожаєм зерна —
109 ГДж/га, а найсприятливішою — 7-пільна з
часткою соняшнику 14% за виходу енергії
115 ГДж/га. У цій сівозміні отримано й найви-
щий вихід валової енергії з урожаєм зерна пше-
ниці озимої — 91,7 ГДж/га. Вихід енергії з уро-

жаєм зерна пшениці в решті сівозмін характе-
ризувався значеннями 86,1—91,4 ГДж, кукуруд-
зи — 111—115 ГДж/га.
За результатами енергетичної оцінки куль-

тур у сівозмінах із соняшником наведено від-
повідну оцінку сівозмін у цілому (табл. 2). При
цьому наведено сумарний показник Кее, роз-
рахований за основною і побічною продукцією
рослинництва. Вихід валової енергії з основ-
ною продукцією коливався у межах 151—
719 ГДж/га сівозмінної площі. Найвищим він
був у 7-пільній сівозміні завдяки наявності в ній
вико-вівсяної суміші, в якій усю урожайну масу
оцінювали як основну, і цукрового буряку з ви-
соким урожаєм коренеплодів. Найменший уміст
валової енергії в основній продукції законо-
мірно був у 2-пільній сівозміні. В усіх сівозмі-
нах уміст валової енергії був помітно вищим у
побічній продукції порівняно з основною і коли-
вався від 330 до 1014 ГДж/га.

Виявлено можливість підвищення об’єктив-
ності оцінювання ефективності сівозмін шля-
хом розрахунку біоенергетичних показників.
Установлено, що з урахуванням енергетич-

Висновки

ної оцінки перспективними в лівобережно-
му Лісостепу на чорноземі типовому є сіво-
зміни, у яких частка соняшнику не перевищує
14—25%.
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СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Нині однією з вирішальних умов підвищен-
ня ефективності виробництва харчових курячих
яєць є подальша інтенсифікація галузі яєчного
птахівництва передусім шляхом удосконален-
ня продуктивних якостей курей, умов і техно-
логій їх утримання та створення міцної кормо-
вої бази. У сучасній економічній науці сфор-
мувалося кілька підходів до трактування самої
категорії «інтенсифікація», а відповідно й до тих
показників, на основі яких можна визначити її
рівень. Інтенсифікація являє собою послідов-
ний складний процес концентрації сукупних за-
трат живої та уречевленої праці на одну вироб-
ничу одиницю, який спрямований на підвищен-
ня економічної ефективності виробництва
продукції. Рівень інтенсифікації характеризуєть-
ся додатковими виробничими витратами на
одиницю об’єкта інтенсифікації, яким у яєчно-
му птахівництві є поголів’я курей-несучок.
Теоретико-методичні основи інтенсифікації

сільськогосподарського виробництва в цілому
й тваринницької галузі зокрема знайшли відоб-
раження в працях Б.В. Даниліва, Н.В. Олядні-
чук, Н.П. Особи [1—3] та ін. Економічним про-
блемам інтенсифікації гусівництва присвячено
дослідження Т.П. Погорєлової [4]. Водночас
питання інтенсифікації виробництва курячих
яєць залишається поза увагою дослідників, що
й спонукало нас до вивчення даної проблеми і
є метою публікації.
Дослідження процесу інтенсифікації у галузі

яєчного птахівництва потрібно здійснювати по-
етапно з урахуванням причинно-наслідкового
зв’язку: витрати — несучість — ефективність.
Спочатку визначається рівень інтенсивності,
який характеризується рівнем виробничих вит-
рат у розрахунку на курку-несучку. На другому
етапі аналізу інтенсифікації галузі яєчного пта-
хівництва вивчається середньорічна несучість
курки-несучки та її вплив на рівень економічної
ефективності. Дослідження впливу рівня витрат
та несучості курей на рівень економічної ефек-
тивності виробництва яєць здійснимо за допо-
могою методу статистичних групувань і кореля-
ційно-регресійного аналізу.

На інтенсифікацію яєчного птахівництва най-
більшою мірою впливають фактори природно-
біологічного, техніко-технологічного, організа-
ційно-економічного та соціального характеру.
На рівні товарних підприємств, які займаються
виробництвом харчових яєць, суть інтенсифі-
кації зводиться до того, що за рахунок додат-
кових вкладень коштів у придбання сучасних
високопродуктивних порід, кросів птиці, які ма-
ють високий генетичний потенціал, у техніко-
технологічне забезпечення виробництва, в
створення надійної кормової бази та створен-
ня необхідних умов для комфортного утриман-
ня птиці, відбувається підвищення несучості
курей, зростають обсяги виробництва яєць і як
результат — підвищення економічної ефектив-
ності. Ефективний розвиток галузі можливий
лише тоді, коли всі елементи інтенсифікації
спрямовані на досягнення високих кінцевих ре-
зультатів і не суперечать один одному.
Результати досліджень. Нами було прове-

дено групування аграрних підприємств Украї-
ни за рівнем витрат з розрахунку на курку-
несучку у 2009 р., результати якого подано в
табл. 1. При середніх витратах на курку по під-
приємствах України на рівні 96,89 грн у І групі
підприємств вони становили 18,05 грн, а в ос-
танній групі — 209,85 грн, тобто в 11,6 раза
більше за їх рівень у І групі. У результаті різних
рівнів витрат середньорічна несучість курей по
групах підприємств коливалася в межах 57—
300 шт. яєць. З І до V групи збільшення рівня
витрат у розрахунку на курку сприяло підви-
щенню несучості курей, а подальше нарощу-
вання витрат уже не забезпечувало зростання
несучості, а навіть навпаки, — вона мала тен-
денцію до зниження.
Аналогічну тенденцію було виявлено за ре-

зультатами групування 228 підприємств-вироб-
ників курячих яєць у 2008 р. Так, з першої по
п’яту групу несучість курей закономірно зрос-
тала, а вже в шостій групі підприємств вона
була значно нижчою не тільки за показник по-
передньої групи, а й за середній рівень по су-
купності підприємств, хоча витрати у розрахун-
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ку на курку-несучку в даній групі були вдвічі
більшими за середні.
Отже, можна говорити про дію закону спад-

ної віддачі, згідно з яким за послідовного зрос-
тання витрат ресурсів виробництво продукції
збільшується лише до певної межі, за якою
починається його зменшення, тобто зв’язок
«витрати — результат» є нелінійним і непря-
мопропорційним, оскільки додатково понесені
витрати можуть навіть не окупитися. Справді,
якщо простежити залежність між середньоріч-
ною несучістю курей і рівнем виробничих ви-
трат у розрахунку на 1 курку, то за їх збільшен-
ням несучість підвищувалася до певного рівня,
за межами якого почалося зниження цього по-
казника. Залежність несучості від рівня витрат
на курку відображено на рисунку — крива не-
сучості має чітко виражений поліноміальний
характер і віддзеркалює дію закону спадної
віддачі, тобто окупність виходом продукції кож-
ної додаткової гривні витрат знижується.
Джерело: дослідження автора за даними

форми № 50-с.г.

Інтенсифікація
виробництва курячих яєць

Виявлену залежність відображає функція,
яка має такий вигляд:

у =–10,151+4,889х–0,0181х2,

Кількість підприємств у групі 24 29 47 74 28 13 20 235

Середні витрати на 1 курку, грн 18,05 44,01 67,78 87,22 111,30 131,28 209,85 96,89

Несучість однієї курки, шт. 57 171 267 293 300 294 228 282

Поголів’я курей на підприємство,
тис. гол. 6505 21210 109256 230048 243398 24593 105581 136920

Вироблено яєць на підприємство,
тис. шт. 370 3621 29125 67377 73054 7227 24037 38676

Рівень товарності, % 99,0 74,0 96,5 98,2 99,8 79,8 17,8 92,7

Питома вага виручки від
реалізації яєць, % 1,1 17,7 46,2 64,1 79,7 12,7 2,3 46,8

Виробнича собівартість 1000 шт.
яєць, грн 316,67 257,37 253,86 297,68 371,00 446,53 920,39 343,58

Повна собівартість 1000 шт. яєць,
грн 342,43 358,02 300,49 347,68 414,35 576,94 551,78 360,52

Ціна реалізації 1000 шт. яєць,
грн 327,71 408,19 382,78 414,21 410,62 370,56 387,82 407,67

Маса прибутку (збитку) на
1 курку, грн –0,83 6,34 21,17 19,13 –1,12 –48,37 –6,64 12,47

Рівень рентабельності
(збитковості), % –4,3 14,0 27,4 19,1 –0,9 –35,8 –29,7 13,1

Джерело: розраховано автором за даними форми № 50-с.г.

1. Гр п вання сільсь о осподарсь их підприємств У раїни за рівнем витрат розрах н на
р -нес ч , 2009 р.
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Інтенсифікація
виробництва курячих яєць

де у — середньорічна несучість курки, шт.; х —
витрати на 1 курку, грн.
Отже, максимальної несучості курей можна

досягти за певного рівня витрат, величину яких
точно можна розрахувати на основі наведеної
функції, для чого потрібно знайти її похідну,
прирівняти її до нуля й знайти значення х. Дос-
лідження вказаної виробничої функції на екст-
ремум дало змогу встановити, що максималь-
ної середньорічної несучості курей у досліджу-
ваній сукупності підприємств у 2009 р. можна
було досягти при витратах 135 грн на 1 курку,
при цьому рівень несучості курей становить
320 шт. Слід зазначити, що, як свідчать серед-
ньогрупові фактичні дані, максимально набли-
зилися до оптимального рівня витрат з точки
зору досягнення максимальної несучості курей
(технологічної ефективності) підприємства V та
VI груп. Але при цьому потрібно підкреслити,
що максимальна економічна ефективність до-
сягається раніше, ніж максимальна технологіч-
на ефективність виробництва яєць. У цьому
можна переконатись, якщо проаналізувати ди-
наміку зміни рівня рентабельності та маси при-

бутку в розрахунку на курку. Так, за результа-
тами наведеного в табл. 1 групування, макси-
мального рівня рентабельності, як і маси при-
бутку, досягли підприємства третьої групи, де
витрати на курку становили 68 грн, що забез-
печувало середню несучість на рівні 267 шт.
яєць. Додаткове нарощування витрат уже не
сприяло підвищенню прибутковості. Більш того,
в останніх трьох групах виробництво курячих
яєць узагалі було збитковим. Звідси випливає
висновок про те, що досягти максимального
ефекту за мінімальних витрат ресурсів практич-
но неможливо.
Результати групування підприємств України

за середньорічною несучістю показали, що в
2009 р. 107 підприємств утримували курей,
річна несучість яких менше 100 шт. яєць, при
цьому у 39 підприємствах рівень несучості був
вищим за 300 штук, при середньому показнику
— 314 шт. яєць (табл. 2).
Отже, підвищення рівня несучості супровод-

жувалося зростанням рівня витрат на курку,
але лише до ІV групи, бо потім їх розмір мав
тенденцію до зниження. Як результат, вироб-

Кількість підприємств у групі 26 24 22 26 41 57 39 235

Несучість однієї курки, шт. 33 75 135 179 225 284 314 282

Витрати на 1 курку, грн 26,34 29,11 44,12 165,12 120,06 91,09 95,44 96,89

Поголів’я курей на підприємство,
тис. гол. 3736 4561 12457 15407 103879 279721 284408 136920

Вироблено яєць на підприємство,
тис. шт. 122 344 1682 2766 23332 79399 89387 38676

Рівень товарності, % 98,2 95,7 90,3 57,6 57,1 98,7 97,8 92,7

Питома вага виручки
від реалізації яєць, % 0,6 1,0 6,2 7,2 12,0 70,8 65,8 46,8

Виробнича собівартість 1000 шт.
яєць, грн 798,18 388,13 326,81 922,46 533,60 320,74 303,95 343,58

Повна собівартість 1000 шт.
яєць, грн 1215,39 404,95 381,44 415,35 362,43 371,05 344,68 360,52

Ціна реалізації 1000 шт. яєць, грн 495,98 321,70 400,47 396,81 386,50 412,29 405,33 407,67

Маса прибутку (збитку)
на 1 курку, грн –23,06 –6,01 2,32 –1,92 3,09 11,55 18,64 12,47

Рівень рентабельності
(збитковості), % –59,2 –20,6 5,0 –4,5 6,6 11,1 17,6 13,1

Джерело: розраховано автором за даними форми № 50-с.г.

2. Гр п вання сільсь о осподарсь их підприємств У раїни за середньою річною нес чістю
однієї р и-нес ч и, 2009 р.
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нича собівартість також знижувалася зі зрос-
танням середньорічної несучості курей і була
найнижчою в групі підприємств із найвищою
несучістю, що в кінцевому рахунку забезпечи-
ло цим підприємствам найвищу окупність поне-
сених витрат, розмір яких був на середньому
рівні. Якщо у І групі рівень збитковості вироб-
ництва яєць сягнув 59,2%, то в останній групі

Інтенсифікація
виробництва курячих яєць

Установлено, що залежність середньоріч-
ної несучості курей від рівня витрат на кур-
ку має поліноміальний характер, що пов’яза-
но з дією закону спадної віддачі. Найвищого
рівня несучості курей (320 штук яєць) у 2009 р.
можна було досягти при витратах на курку
в розмірі 135 грн.
Максимальна економічна ефективність до-

сягається раніше, ніж максимальна техноло-

Висновки

гічна ефективність виробництва курячих
яєць. Основою досягнення високоприбутко-
вого виробництва яєць є несучість курей на
рівні більше 300 шт. яєць, якого можна досяг-
ти при раціональному використанні виробни-
чих ресурсів. Подальші пошуки слід зосере-
дити на дослідженні впливу спеціалізації й кон-
центрації на ефективність виробництва
курячих яєць.

рівень рентабельності становив 17,6%. Слід
зазначити, що підприємства з несучістю більше
300 шт. мали найбільшу концентрацію поголі-
в’я курей і виробництва яєць та один з найви-
щих рівнів спеціалізації, що в сукупності забез-
печило раціональне використання ресурсів, а
відтак і найвищу економічну ефективність ви-
робництва курячих яєць.
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Проблема стійкості урожаїв є однією з най-
вагоміших у сільському господарстві. Чергуван-
ня років з різними за ступенем сприятливості
погодними умовами спричиняє щорічні відмін-
ності у валових зборах основних видів продукції
рослинництва, зокрема зерна. В свою чергу
коливання урожайності зернових культур впли-
вають на галузь тваринництва, викликаючи що-
річно досить відчутну різницю в рівнях вироб-
ництва окремих видів продукції.
Мета досліджень — оцінка стійкості вироб-

ництва зерна в Київській області.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Аспекти стійкості сільськогосподарського ви-
робництва досліджували З.В. Герасимчук [2],
В.К. Збарський, В.П. Горьовий [3], Г.В. Саєнко,
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Проведено оцін стій ості виробництва зерна
Київсь ій області з ви ористанням метод

аналітично о вимірювання.
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О.О. Папаїка [4]. Слід зазначити, що однією із
сфер, яка досить важко піддається економічній
оцінці, є рослинництво. Це пов’язано з виник-
ненням різних ризиків у процесі вирощування
продукції даного виду, тому питання стійкості
виробництва продукції рослинництва, зокрема
зерна, є нині актуальними.
Методика досліджень. Умовою вимірюван-

ня коливань показників виробництва зерна є
попереднє вивчення загальної тенденції. Од-
ним із способів виявлення загальної тенденції
є метод аналітичного вирівнювання, наприклад
за допомогою рівняння тренду прямої.
Результати досліджень. У сільському гос-

подарстві екстенсивний шлях розвитку перед-
бачає розширення посівних площ у рослин-

1996 537 25,5 13437,1 –18,7 –2,4 –2004,2 96,63 91,40 87,02

1997 584,1 24,5 14310,5 47,1 –1 873,35 108,77 96,08 106,50

1998 582,9 26,2 15272,0 –1,2 1,7 961,53 99,79 106,94 106,72

1999 558 20,7 11550,6 –24,9 –5,5 –3721,38 95,73 79,01 75,63

2000 587,3 24,7 14506,3 29,3 4 2955,71 105,25 119,32 125,59

2001 639,2 27 17258,4 51,9 2,3 2752,09 108,84 109,31 118,97

2002 652,4 30 19572,0 13,2 3 2313,6 102,07 111,11 113,41

2003 567,9 25,7 14595,0 –84,5 –4,3 –4976,97 87,05 85,67 74,57

2004 700,8 34,5 24177,6 132,9 8,8 9582,57 123,40 134,24 165,66

2005 679,5 34,2 23238,9 –21,3 –0,3 –938,7 96,96 99,13 96,12

2006 651,8 28,3 18445,9 –27,7 –5,9 –4792,96 95,92 82,75 79,38

2007 643,4 29,8 19173,3 –8,4 1,5 727,38 98,71 105,30 103,94

2008 655,2 41,4 27125,3 11,8 11,6 7951,96 101,83 138,93 141,47

2009 648,2 38,5 24955,7 –7 –2,9 –2169,58 98,93 93,00 92,00

*Розраховано автором за даними Головного управління статистики в Київській області.

1. Основні по азни и розвит виробництва зерна в Київсь ій області за 1996—2009 рр.
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ництві, тому він обмежений їх фізичними роз-
мірами. Аналіз даних табл. 1 показує, що роз-
міри посівних площ зернових культур у
Київській області з 2004 р. зменшуються, отже,
позитивна дія екстенсивного чинника є неприй-
нятною.
Інтенсивний шлях розвитку ґрунтується на

зростанні врожайності культур. Рівень урожай-
ності зернових культур у Київській області за
період 1999—2009 рр. у цілому має тенденцію
до зростання. Для того, щоб дослідити тен-
денції розвитку виробництва зерна використає-
мо рівняння лінійного тренду:

Yt=а0+а1t (поліном І ступеня),  (1)

де Yt — вирівняне значення рівня ряду динамі-
ки; а0 — початковий рівень ряду динаміки; а1
— лінійний приріст; t — чинник часу, вираже-
ний порядковим номером проміжків часу. За-
гальну характеристику стійкості виробництва
зерна в Київській області за 1995—2009 рр.
представлено у вигляді тренду прямих розмірів
посівних площ зернових культур, їх урожайності
та валових зборів.
Щорічно, починаючи з 1995 по 2009 р., роз-

мір посівної площі зернових культур збільшу-
вався на 8,746 тис. га.
Рівень врожайності протягом 1995—2009 рр.

щорічно в середньому зростав на 0,94 ц/га.
Середньорічний рівень збільшення валових

зборів зерна за 1995—2009 рр. склав 841,8 тис. ц.
Для кількісного вивчення стійкості виробниц-

тва зерна в Київській області використаємо такі

статистичні показники як розмах варіації, се-
редньоквадратичне відхилення та коефіцієнт
варіації [1].
Порівнюючи коефіцієнти варіації валових

зборів і врожайності зернових культур слід заз-
начити, що вони в основному збігаються. Тут
йдеться про те, що коливання валових зборів
у господарствах синхронізуються з коливання-
ми рівнів врожайності.
Ґрунтуючись на розрахунку коефіцієнта ва-

ріації використаємо спосіб, який дає змогу ста-
тистично оцінити рівень стійкості виробництва.
Коефіцієнт стійкості розраховують за форму-
лою (1):

Кс = 100–υt , (2)

де υt — коефіцієнт варіації.
Відповідно до розрахунків коефіцієнти стійкості
виробництва зерна змінювалися від 75,67 до

Оцінка стійкості
виробництва зерна у Київській області

1999 11550,6 70011,43 14002,29 3021,95 21,58 78,42

2000 14506,3 69076,44 13815,29 2666,33 19,30 80,70

2001 17258,4 72897,74 14579,55 2660,45 18,25 81,75

2002 19572,0 78159,29 15631,86 2767,93 17,71 82,29

2003 14595,0 77482,34 15496,47 3770,09 24,33 75,67

2004 24177,6 90109,34 18021,87 3831,80 21,26 78,74

2005 23238,9 98841,93 19768,39 3926,08 19,86 80,14

2006 18445,9 100029,47 20005,89 4326,71 21,63 78,37

2007 19173,3 99630,79 19926,16 4654,57 23,36 76,64

2008 27125,3 112161,04 22432,21 4465,09 19,90 80,10

2009 24955,7 112939,14 22587,83 3749,73 16,60 83,40

2. По азни и стій ості виробництва зерна в Київсь ій області за 1999—2009 рр.
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Оцінка стійкості
виробництва зерна у Київській області

83,40%, отже, варіація є середньою, а рівень
стійкості досить високий.
Для повнішої оцінки виробництва зерна тре-

ба додатково розрахувати коефіцієнти стійкості
розмірів посівних площ і урожайності. Коефіці-
єнти стійкості розмірів посівних площ зернових
культур у Київській області коливалися в межах
90,47—95,56%, а врожайності — 81,46—
88,19%, що представлено на рисунку.
Відмітимо, що за період з 1999—2009 рр. у

Київській області розмір посівних площ істотно
не змінювався, оскільки динаміку коефіцієнтів
стійкості розмірів посівних площ описує прак-

тично пряма лінія. Крива, що описує динаміку
стійкості врожайності, майже повторює криву
стійкості валових зборів зерна. Це свідчить про
те, що стійкість валових зборів зернових куль-
тур повною мірою залежить від стійкості їхньої
урожайності. З 2003 р. спостерігаємо дію інтен-
сивного чинника виробництва через зростання
кривих стійкості врожайності, та відповідно ва-
лового збору зернових культур, на фоні змен-
шення стійкості розмірів їхніх посівних площ.
Отже, можна зробити висновок, що для розвит-
ку виробництва зерна в підприємствах Київсь-
кої області закладено значний потенціал.

Коливання розмірів посівних площ зернових
культур і урожайності в Київській області по-
значилися на показниках валового збору на-
ступним чином: поряд із різким зниженням
обсягів валових зборів зерна спостерігають-
ся роки з позитивними приростами. Стійким

Висновки

можна вважати варіант розвитку виробниц-
тва зерна, при якому коливання обсягів вироб-
ництва в окремі роки забезпечується повною
компенсацією періодично виникаючих дефі-
цитів за рахунок раніше створених, екологіч-
но обґрунтованих, ресурсних резервів.
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На сучасному етапі розвитку аграрної науки
України значно зросла зацікавленість в історич-
них дослідженнях, пов’язаних з її розвитком. Це
стосується й однієї з важливих складових аг-
рарної науки — землеробської (сільськогоспо-
дарської) механіки. У дослідженні складного і
актуального питання з відтворення історії роз-
витку землеробської механіки обґрунтовано пе-
ріодизацію її еволюції, що має велике наукове
і практичне значення цього напряму для роз-
витку сільськогосподарського виробництва аг-
рарної науки.
У процесі аналізу останніх досліджень і пуб-

лікацій [1, 2] виявлено малодосліджені науко-
во-інформаційні джерела, які стосуються роз-
витку землеробської механіки.
Мета досліджень — обґрунтувати історичні

періоди, які характерні для розвитку науки зем-
леробська механіка.
Результати досліджень. Землеробська або

сільськогосподарська механіка почала форму-
ватися одночасно з розвитком інших галузей
прикладних механік, тобто з часу винаходу най-
простіших знарядь [3]. Свою назву вона отри-
мала від кореня слів «земля», «землеробство»
і формувалася одночасно з розвитком фун-
даментальних положень теоретичної механіки —
кінематики механізмів, динаміки матеріаль-
ної точки і системи точок, динаміки абсолютно
твердого тіла, динаміки суцільних середовищ,
з якими межує теорія пружності й опору мате-
ріалів [1].
Фундаментальними галузями наук, на базі

яких формалізуються задачі землеробської ме-
ханіки, є сільськогосподарські, технічні та ме-
ханіко-математичні [2].
Необхідність формалізації землеробської

механіки як наукової дисципліни зумовлена тим,
що жодна з інших прикладних галузей механі-
ки не вивчає й не розробляє методів рішення,
пов’язаних із сільськогосподарськими середо-
вищами [1].
Сучасна землеробська механіка — «техніч-

УДК 631.01(091)
© 2011

О.П. Деркач,
кандидат історичних наук
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
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ПЕРІОДИ ЕВОЛЮЦІЇ

Обґр нтовано історичні періоди еволюції
землеробсь ої механі и.

на наука, яка розвивається в тісному зв’язку із
запитами сільськогосподарського виробництва,
що вивчає механіку сільськогосподарських се-
редовищ і матеріалів, технологічних процесів і
операцій, машин і механізмів, машинних агре-
гатів, потокових ліній і систем машин, динамі-
ку системи «людина — машина» у сільському
господарстві, а також сільськогосподарські тех-
нологічні процеси, що засновані на викорис-
танні немеханічних (теплових, електричних та
інших) видів енергії, та така, що розробляє ме-
тоди інженерного розрахунку і проектування
для механізації й автоматизації сільського гос-
подарства» [5].
Періодизація історії науки й техніки і, зокре-

ма, землеробської механіки, належить до склад-
них методологічних проблем історико-наукових
досліджень. Розробка періодизації будь-якої
науки є не початком, а підсумком вивчення
історії конкретної науки — справа не зовнішня
відносно самого предмета дослідження, а ві-
дображення реального руху, розвитку саме
цього предмета в часі [4].
Висловлюються різні точки зору щодо прин-

ципів періодизації в історико-наукових дослід-
женнях. Одна група вчених вважає, що всі яви-
ща в галузі розвитку науки і техніки мають роз-
глядатися тільки за періодами громадянської
історії чи політичної економіки; друга — ствер-
джує, що періодами в розвитку науки і техніки
є століття. Однак останнім часом більшість
дослідників дотримуються думки, що при ви-
значенні періодів необхідно виходити з об’єк-
тивних законів розвитку науки і техніки.
Так, А.А. Зворикін доводить, що в історії тех-

ніки початком нового етапу слід вважати не
перше формулювання певної ідеї, а її практич-
не здійснення, на відміну від історії розвитку
природознавства, де нові етапи визначаються
датами тих чи інших найважливіших відкриттів
у науці [4].
С.В. Шухардін висловлює іншу думку щодо

цього питання. Він переконує, що новим етапом
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у розвитку окремої галузі науки і техніки треба
вважати не практичне здійснення даних техніч-
них засобів, а широке їх використання у вироб-
ництві, тобто той момент, коли у виробництві
нова техніка вже займає велику частку [6].
Отже, при застосуванні методу періодизації

з урахуванням наведених методологічних під-
ходів до визначення періодів в еволюції зем-
леробської механіки можна виділити такі істо-
ричні періоди.
Елементарний період розвитку землеробсь-

кої механіки охоплює досить тривалий проміжок
часу від V ст. до н.е. до середини ХVII ст. Про-
тягом цього періоду розвитку землеробської
механіки та класичної механіки дослідженню
підлягають лише найпростіші види землеробсь-
ких знарядь.
Підготовчий період формування основних

понять й основних законів землеробської ме-
ханіки тривав із середини ХVII ст. до кінця пер-
шої третини ХVIIІ ст. У цей період, з одного
боку, різко виявилося прагнення подолати об-
меженість і спрощеність процесу пізнання за-
конів механічного руху, а з іншого, характерним
є прагнення встановити й пізнати загальні за-
кони руху й рівноваги, що охоплюють увесь
обсяг накопиченого практикою конкретного ма-
теріалу з роботи технічних засобів у сільсько-
му господарстві. Саме тому в цей час почина-
ють формуватися основні наукові абстракції з
механіки, її понять і законів. Підвищені вимоги
до кількісного аналізу зумовлюють необхідність
розробки основ диференціального й інтеграль-
ного числення.
Аналітичний або класичний період розвитку

науки землеробська механіка хронологічно

Землеробська
механіка: періоди еволюціїІСТОРІЯ НАУКИ

охоплює другу третину ХVIIІ — початок ХХ ст.
На цьому етапі завершився процес формуван-
ня її принципових основ. Створюється аналі-
тична динаміка як основний розділ класичної та
землеробської механіки у відповідь на потре-
би широких конкретних додатків з теорії руху
й рівноваги відносно різних конкретних завдань
практики. Формується апарат диференціальних
рівнянь руху як математичний апарат для роз-
в’язання таких задач. У зв’язку з ускладненням
механічних процесів, що використовуються у
сільському господарстві, в механіці з’являють-
ся задачі про більш складні види руху, ніж ра-
ніше і, відповідно, вводяться нові наукові абст-
ракції й моделі матеріальних тіл, відбувається
процес відокремлення землеробської механіки
від класичної. Землеробська механіка остаточ-
но утверджується як самостійна наука.
Сучасний період розвитку землеробської ме-

ханіки починається з початку ХХ ст. і триває до-
тепер. Цей період характеризується переходом
до виробництва сільськогосподарських машин,
що виконують складні технологічні процеси,
виникненням автоматичного керування й конт-
ролю за їх роботою. Землеробська механіка, як
і інші науки, переходить у нову фазу розвитку.
Переглядаються такі фундаментальні поняття
механіки — сила, маса, час. Першочергового
значення в цей період у галузі землеробської
механіки набувають теоретичні методи до-
сліджень, зокрема механіко-математичні, від-
кривається її новий напрям — система точно-
го землеробства. Відбувається наближення
землеробської механіки до інших галузей при-
родознавства: фізики, хімії, біології та ґрунто-
знавства.

Обґрунтовано 4 періоди в еволюції науки
землеробська механіка (елементарний, підго-
товчий, аналітичний або класичний та сучас-
ний), кожний з яких має свої характерні особ-
ливості і специфіку, що важливо для подаль-
шого розвитку цієї науки. Перспективні на-
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прями у подальших дослідженнях проблем на-
уки землеробська механіка дадуть змогу на
основі досвіду минулого і сучасних досліджень
забезпечити її внесок у розвиток технічних
засобів для механізації технологічних процесів
у сільськогосподарському виробництві України.
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7 січня 2011 р. пішов із жит-
тя видатний учений у галузі біо-
технології відтворення сільсько-
господарських тварин, дійсний
член Національної академії аг-
рарних наук України, професор,
доктор біологічних наук, заслу-
жений діяч науки і техніки Украї-
ни, лауреат премії Ради Мі-
ністрів СРСР, член Постійного
комітету інтернаціонального
конгресу з репродукції тварин
(ICAR), директор Міжнародної
науково-виробничої асоціації
«Ембріон», учасник Великої
Вітчизняної війни Федір Івано-
вич Осташко.
Народився Федір Іванович

27 січня 1928 р. у с. Олександ-
ропіль Ново-Покровського райо-
ну Дніпропетровської області.
З 1933 по 1944 р. мешкав у
м. Добропілля Донецької обл.,
де з 1943 по 1944 р. працював
підземним робітником вугільної
шахти. У 1944 р. став студен-
том Харківського ветеринарно-
го інституту, а в 1949—1952 рр.
навчався в аспірантурі Україн-
ського інституту експеримен-
тальної ветеринарії (УІЕВ).
У 1953 р. у Харківському ве-

теринарному інституті Ф.І. Ос-
ташко захистив дисертацію на
тему «Вдосконалення алергіч-
ної діагностики туберкульозу
тварин» на здобуття вченого
ступеня кандидата біологічних
наук і до 1956 р. працював
старшим науковим співробітни-
ком УІЕВ.
Звання старшого наукового

співробітника за фахом «Мікро-
біологія і епізоотологія» отри-
мав 1956 р. і став завідувачем
відділу тваринництва Волинсь-
кої державної дослідної станції.
У 1957—1959 рр. працював

старшим науковим співробіт-
ником Інституту тваринництва
Лісостепу і Полісся України (ІТ
ЛіП УРСР), у 1959—1970 рр. —
завідувач лабораторії біології
розмноження і штучного осіме-
ніння тварин.
У 1968 р. у Харківському зоо-

ветеринарному інституті захис-
тив дисертацію на тему «Роз-
робка питань теорії і практики

ПАМ’ЯТІ Ф.І. ОСТАШКА

НЕКРОЛОГ

глибокого заморожування і три-
валого зберігання сперми плід-
ників» на здобуття вченого сту-
пеня доктора біологічних наук,
наступного року отримав зван-
ня професора за фахом «Фізіо-
логія людини і тварин».
У 1970—1999 рр. — завіду-

вач відділу біології розмножен-
ня і штучного осіменіння тварин
ІТ ЛіП УРСР.
У 1972 р. у Мюнхені і в

1996 р. у Сіднеї Ф.І. Осташка
було обрано членом Постійно-
го комітету Міжнародного конг-
ресу з репродукції та штучного
осіменіння тварин. У 1980 р. він
отримав звання лауреата пре-
мії Ради Міністрів СРСР, а в
1988 р. Федора Івановича при-
значено на посаду директора
Науково-виробничої системи
«Ембріон».
У 1989 р. вченому присвоє-

но звання «Заслужений діяч на-
уки і техніки України», в 1990 р.
його обрано дійсним членом Ук-
раїнської академії аграрних
наук, у 1990 р. Осташка обра-
но на посаду директора (прези-
дента) Міжнародної науково-ви-
робничої асоціації «Ембріон».
У 1999—2000 рр. — завіду-

ючий відділом біотехнології
розмноження і штучного осіме-
ніння тварин Харківського біо-
технологічного центру УААН
(ХБТЦ), у 2001—2004 рр. — го-
ловний науковий співробітник

ХБТЦ УААН. У 2004 р. Федір
Іванович отримав почесне
звання лауреата Державної
премії України в галузі науки і
техніки.
З 2004 р. і до останніх днів

Федір Іванович працював на
посаді головного наукового
співробітника в лабораторії
штучного осіменіння тварин
Інституту тваринництва НААН.

60 років життя Ф.І. Осташко
присвятив науці, з них 53 роки
він пропрацював в Інституті тва-
ринництва НААН, де 41 рік пос-
піль очолював лабораторію, а
потім відділ біології розмножен-
ня і штучного осіменіння тва-
рин. За участю і під керівницт-
вом ученого розроблено Хар-
ківську технологію асептичного
отримання, кріоконсервації та
використання сперми бугаїв-
плідників, Харківську техноло-
гію трансплантації ембріонів ве-
ликої рогатої худоби, а також
ряд модифікацій посудин Дью-
ара та обладнання для без-
азотного заморожування реп-
родуктивних клітин. Важливими
фундаментальними розроб-
ками наукової школи Ф.І. Ос-
ташка є теорія фортифікації
мембран статевих клітин і ме-
тодологія низькотемпературно-
го анабіозу гамет і ембріонів.
Результати наукової роботи

Федора Івановича наведено у
379 наукових працях, що вклю-
чають 4 монографії і 375 ста-
тей, з яких 77 опубліковано у
міжнародних виданнях. Учений
є автором 105 винаходів, захи-
щених авторськими свідоцтва-
ми та патентами.
Багато сил і уваги Федір Іва-

нович приділяв роботі з молод-
дю і вихованню наукових кад-
рів. Його наукова школа налічує
12 підготовлених ним докторів
і 46 кандидатів наук.
Світла пам’ять про видатно-

го вченого, талановитого орга-
нізатора наукового процесу і
вчителя завжди житиме в на-
ших серцях.

Президія
Національної академії
аграрних наук України
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спектива использования изученных культур мико-
плазм в процессе изготовления биопрепаратов.

Лазаревич А.П. Пути повышения эффективности
производства молока//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 2. — С. 23–25.
Рассмотрены факторы, определяющие молочную
продуктивность коров, приведены возможности
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Отражены результаты 7-летних стационарных по-
левых исследований с оценкой эффективности
разработанного комплекса агрохимических меро-
приятий, направленного на возобновление гумус-
ного состояния, физико-химических свойств, пита-
тельного режима и продуктивности агрохимичес-
ки деградированной темно-серой оподзоленной
почвы.

Хомик Н.В. Управление водными ресурсами как
главный фактор функционирования Шацкого на-
ционального природного парка//Вісник аграрної
науки. — 2011. — № 2. — С. 41–43.
Изложены основные направления развития приро-
доохранных территорий, базирующихся на вне-
дрении принципов интегрированного управления
водными ресурсами с целью их сохранения, вос-
произведения, рационального водопользования.
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Скляр С.B Экологические проблемы современно-
го виноградарства//Вісник аграрної науки. — 2011.
— № 2. — C. 44–48.
Рассмотрены основные направления научных раз-
работок экологических проблем современного ви-
ноградарства и управления агроэкологическим
состоянием виноградников.

Скалецкая Л.Ф., Подпрятов Г.И., Насиковский
В.А. Влияние режима и продолжительности хра-
нения на качество зерна пшеницы озимой сорта
Цыганка//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 2.
— С. 49–52.
Приведены результаты исследований влияния сро-
ков хранения (до 2-х лет) зерна пшеницы озимой
сорта Цыганка в регулируемых (5—8

о
С) и нерегу-

лируемых условиях (зернохранилище). Разработа-
ны рекомендации 3-х сроков и целевого исполь-
зования зерна с идентичным исходным качеством.

Бородай С.В., Калмыкова Г.Ф. Методы выделе-
ния фракций казеинового комплекса молока//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 2. — С. 53–55.
Рассмотрены методы получения казеинового ком-
плекса молока и выделения из него отдельных
белковых фракций с использованием жидкостной
хроматографии низкого давления. В результате
этого выделены хроматографически чистые фрак-
ции αS1-, β- и æ-казеинов.

Грищенко Ф.В. Развитие европейских и нацио-
нальных стандартов пищевых продуктов//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 2. — С. 56–59.
Приведена структурированная информация по
европейским и национальным стандартам пище-
вых продуктов. Анализируется современное со-
стояние европейской и национальной норматив-
ных баз, выявлены общие тенденции их развития.

Якуба К.И. Признаки продолжительности жизни
украинского селянства//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 2. — С. 60–64.
Определен жизненный потенциал сельского насе-
ления Украины за 1979—2009 гг. с использовани-
ем материалов официальной статистики и мето-
дов потенциальной демографии и влияние основ-
ных факторов на его формирование и динамику.
Изложены основные предложения по сбережению
украинского селянства.

Крисанов Д.Ф., Варченко О.М. Проблемы при-

влечения иностранного капитала в отечественный
агропромышленный комплекс//Вісник аграрної на-
уки. — 2011. — № 2. — С. 65–69.
Раскрываются проблемы привлечения и послед-
ствия использования иностранного капитала в
АПК, обобщаются способы, методы, формы и ин-
струменты вхождения зарубежных инвестиций в
аграрный сектор экономики, и в частности в пище-
вую промышленность.

Козлова Л.В. Фотосинтетическая продуктивность
яблони в зависимости от режимов орошения//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 2. —
С. 70–71.
Освещены результаты исследований влияния ре-
жимов микроорошения на чистую продуктивность
фотосинтеза яблони при разных схемах посадки.

Манько Л.А. Энергетическая эффективность се-
вооборотов с разным насыщением подсолнечни-
ком//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 2. —
С. 72–74.
Приведена биоэнергетическая оценка севооборо-
тов с различным насыщением подсолнечником. Ее
результаты свидетельствуют о том, что наиболее
эффективными в левобережной Лесостепи Украи-
ны на черноземе типичном были севообороты,
где удельный вес подсолнечника не превышает
14—25%.

Анисимова О.В. Интенсификация производства
куриных яиц//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 2. — С. 75–78.
Проанализированы экономические проблемы ин-
тенсификации производства куриных яиц. Опреде-
лено влияние уровня расходов на курицу и яйце-
носкости кур на экономическую эффективность
производства яиц.

Шацило Н.И. Оценка стойкости производства зер-
на в Киевской области//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 2. — С. 79–81.
Проведена оценка устойчивости производства
зерна в Киевской области с использованием ме-
тода аналитического измерения.

Деркач А.П. Земледельческая механика: периоды
эволюции//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 2.
— С. 82–83.
Обоснованы исторические периоды эволюции
земледельческой механики.
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Zarishniak A., Savchenko Yu., Melnichuk A., Vo-
rona L., Ratoshniuk I., Velichko V. Scientific appro-
aches to optimization of guide links in system of
farming agriculture of Polissya//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 2. — P. 5–9.
Theoretical approaches and results of investigations
in optimization of master links in system of farming
agriculture of Polissya are stated. Measures on
heightening productivity of farming agriculture in con-
ditions of market economy in this region are offered.

Shchigortsova Ye., Didovich S., Videnska G. Influ-
ence of bacterization of seeds of chick pea by mic-
roorganisms of different functional operation//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 2. — P. 10–13.
The opportunity of growing chick pea in agro-eco-
systems of the South of Ukraine without pesticides
and fertilizers by application of specimens on the
basis of selection strains of M. cіcerі, phosphate
mobilizing bacteria and microorganisms — antago-
nists of phytopathogenes is shown.

Dudchenko V. Economic situation of rice growing,
problems and suggestions concerning its further de-
velopment//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 2. — P. 14–16.
Analysis is given of modern state of rice growing in
Ukraine, regional structure of production, dependence
on the world market of crop. Some conclusions are
brought and offers are put forward directed on raising
efficiency of production, implementation the state
policy on stabilization of domestic market.

Barabash O., Dumich I. Potentiality of vegetable
growing in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2011. — № 2. — P. 17–19.
Productivity of vegetable crops is analyzed at appro-
priate techniques in different soil-climatic zones of
Ukraine and perspective of their growing for the use
in fresh sort and for process industry in open and
glass-covered ground. Achievements of science in
production of vegetables is shown, as well as eco-
nomic efficiency of their processing and potential of
implementation of ecologically admissible vegetable
commodity output in Ukraine and abroad.

Obuhovska O. Immunifacient properties of field iso-
late and museum strain of M. gallisepticum in expe-
rience on chickens//News of agrarian sciences. —
2011. — № 2. — P. 20–22.
Immunifacient properties of museum strain of Myco-
plasma gallisepticum S6 and field isolate M. galli-
septicum in experience on chickens with the use of
the many-stage scheme of immunization are studied.
Specific and active hyper immune serum is got which
positively reacts with homologous antigens in RST,
PRA (9,15 log5 and 8,17 log5 respectively) and ELISA
(in titres 1:12800 and 1:6400, respectively). It is fixed
that intensity of development of immunifacient
properties of museum strain of M. gallisepticum S6
is higher than that one in field isolate. The perspec-
tive is determined of use of the studied cultures
of mycoplasma during manufacture of biological
preparations.

Lazarevich A. Ways of raising effectiveness of milk
manufacture//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 2. — P. 23–25.
The factors determining milk productivity of cows are
considered, and opportunities of raising effectiveness
of milk manufacture are brought.

Kozhuhova N., Sivolap Yu., Varenik B. Genome of
corn and its improvement//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 2. — P. 26–29.
On the basis of molecular markers with the help of
which different plots of genome of corn are analyzed,
the test-system are created for complex assessment
of genotype of corn, namely: its genetical purity,
authenticity, heterosis potential, extent of durability
to seeding bligth of cereals.

Grigoriuk I., Melnichuk M., Kliuvadenko A., Bun-
duk Yu. Methodological approaches to micro-clonal
reproduction of quince//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 2. — P. 30–33.
Methodological approaches to micro-clonal repro-
duction of quince (Cydonia oblonga Mill.) as stock for
the Pear with the purpose to sped up cultivation,
building highly productive plantings of intensive type
and their improvement from contagions are analyzed.

Bulgakov V., Grinik I., Gholovach I. Dynamic model
of control of machine-tractor park//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 2. — P. 34–36.
The discrete dynamic model of development of ma-
chine-tractor park in the large region is offered. The
problem of optimum control in a model is considered.

Polevoy V. Restoration of fertility of agronomically
degraded soils//News of agrarian sciences. — 2011.
— № 2. — P. 37–40.
Results of 7-years stationary field probes with per-
formance evaluation of the developed complex of the
agrochemical measures directed on restoration of
humus state, physical and chemical properties, nutri-
tive regime and productivity of agronomically de-
graded dark grey podzolized soil are reflected.

Homik N. Water resources management as the pri-
mary factor of operation of Shatsk national natural
park//News of agrarian sciences. — 2011. — № 2.
— P. 41–43.
Main ways of development of the nature protection
terrains based on implementing principles of integ-
rated water resources management for the purpose
of their saving, reconstituting, rational water ma-
nagement are suggested.

Skliar С. Ecological problems of modern viticulture//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 2. —
P. 44–48.
Main ways of scientific development of ecological
problems of modern viticulture and control of agro-
ecological state of vineyards are considered.

Skaletska L., Podpriatov G., Nasikovsky V. Influ-
ence of regimes and terms of storage on quality of
grain of winter wheat of the grade Tsyganka//News
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of agrarian sciences. — 2011. — № 2. — P. 49–52.
Results of study of effect of terms of storage (till 2
years) of grain of winter wheat of the grade Tsyganka
in regulated (5–8°С) and non-controllable conditions
(granary) are brought. Recommendations are de-
veloped of 3 different terms and target use of grain
with identical initial quality.

Boroday S., Kalmykova G. Methods of isolating
fractions of casein complex of milk//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 2. — P. 53–55.
Methods of deriving of casein complex of milk and
selection from it separate protein fractions with the
use of liquid chromatography of low pressure are
considered. Chromatographically pure fractions of
αS1-, β-and æ-caseins are received.

Gryshchenko F. Development of European and na-
tional standards of food products//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 2. — P. 56–59.
The structured information is given about European
and national standards of food products. The state
of the art of European and national normative ba-
selines is analyzed, general tendencies of their evo-
lution are determined.

Yakuba K. Attributes of life span of rural population
of Ukraine//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 2. — P. 60–64.
Vital potential is determined of agricultural population
of Ukraine for the period of 1979-2009 with the use
of material of official statistics and methods of po-
tential demography and influence of major factors on
its forming and dynamics.

Krisanov D., Varchenko O. Problems of engaging
foreign capital in domestic agribusiness industry//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 2. —
P. 65–69.
Problems of engaging and aftereffect of use of foreign
capital in agrarian and industrial complex are re-
vealed. Modes, methods, shapes and instruments of

occurrence of foreign investments in agrarian sector
of economic activity, and in particular in food-pro-
cessing industry are generalized.

Kozlova L. Рhotosynthetic productivity of an apple
tree depending on modes of irrigation//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 2. — P. 70–71.
Results are given of investigation in influence
of micro-irrigation on pure productivity of photo-
synthesis of an apple tree at different schemes of
planting.

Manko L. Power efficiency of crop rotations with
different saturation by sunflower//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 2. — P. 72–74.
The bio-power assessment of crop rotations with
different saturation by sunflower is brought. Its results
testify to the following: the most efficient in left-bank
Forest-steppe of Ukraine on black earth typical were
crop rotations where specific weight of sunflower
does not exceed 14–25 %.

Anisimova O. Intensification of production of eggs//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 2. —
P. 75–78.
Economic problems of intensification of production of
eggs are analyzed. Effect of level of expenditures on
the hen and egg production of hens on economic
efficiency of production of eggs is determined.

Shatsylo N. Assessment of durability of production
of grain in Kiev area//News of agrarian sciences. —
2011. — № 2. — P. 79–81.
An assessment is made of sustainability of production
of grain in Kiev area with the use of method of ana-
lytical measurement.

Derkach A. Agricultural mechanics: periods of evo-
lution//News of agrarian sciences. — 2011. — № 2.
— P. 82–83.
The historical periods of evolution of agricultural
mechanics are substantiated.




